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 דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום 

 

 צירופים לוועידה העשירית .1

בתוקף תפקידיהן של ועדת הצירופים והוועדה לתיקון עיוותים בהתאם לתקנון הבחירות 

לוועידה העשירית רשאיות הן להביא לאישורה של הוועידה שמות של חברי המפלגה אשר 

בשל תפקידם, כישוריהם ותרומתם למפלגה ולערכיה יש לצרפם כצירים מן המניין לוועידת 

ועדת צירופים על ידי ההנהלה. זאת, על מנת לאפשר המפלגה. בהתאם לתקנון הוקמה 

לחברים ופעילים אשר הגישו את מועמדותם לוועידה לבוא לידי ביטוי ולקחת בה חלק. 

ועדת הצירופים והוועדה לתיקון עיוותים יביאו את שמות החברים המוצעים לכהן כחברי 

, בכפוף לאישורה של הוועידה העשירית. חברי המפלגה יצורפו כצירים בוועידה העשירית

 הוועידה בכינוסה. 

יפורסמו באתר האינטרנט לפני מועד כינוס הוועידה החברים אשר מוצע לצרפם  שמות

 ובסמוך לאחר שוועדת הצירופים תשלים את עבודתה.

 

 כהונת יושב ראש המפלגה .2

ברקע הנסיבות החריגות בהן לא מוקמת ממשלה הזוכה לאמונן של שתי הכנסות 

ראש המפלגה נערכו לפני חודשים -האחרונות ובשל העובדה כי הבחירות לתפקיד יושב

ספורים בלבד, מוצע כי לצד ההוראות הקבועות בחוקה לפיהן יתקיימו בחירות לתפקיד 

 עשר-, אלו יותנו במשך כהונה מזערי של כארבעהלכנסת יושב הראש בסמוך לבחירות

 להתפזרותה של הכנסת. ממועד בחירתו של היושב ראש ועד חודשים

 

 "גשר"הסכם התמודדות משותפת עם מפלגת  .3

את ההסכם שנכרת בין מפלגת העבודה לבין מפלגת  מחדש ועידת המפלגה תתבקש לאשר

 . 23-גשר גם לקראת הבחירות לכנסת ה

, סיכם יו"ר המפלגה, יחד עם יו"ר מפלגת 22-יוזכר, לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה

 גשר, אורלי לוי אבקסיס כי שתי המפלגות תתמודדנה במסגרת רשימה אחת. 

יישמרו למפלגת גשר בעוד שאר חלק מהמקומות ברשימה במסגרת ההסכם נקבע כי 

עו במסגרת ההסכם, הכללים בדבר כן נקב-המקומות ייקבעו על ידי מפלגת העבודה. כמו

 ניהול קמפיין הבחירות, ניהול הסיעה בכנסת, כללים בעניין חוק מימון מפלגות ועוד. 

 כל זאת, בכפוף לשינויים מאוחרים שיוסכמו על ידי שני ראשי המפלגות. 

 

 עקרונות ההסכם יובאו בפני הוועידה ויפורסמו באתר האינטרנט. 

 

 23-דים לכנסת ההרכב רשימת המועמהכללים ל .4

בכפוף לשינויים  22-יהיה זהה להרכב הרשימה לכנסת ה 23-הרכב הרשימה לכנסת ה

בהתאם ליעדים אותם הגדיר יו"ר המפלגה, מתבקשת הוועידה הקבועים בהוראת השעה. 

לאשר תיקוני חוקה אשר יש בהם כדי לעצב רשימה מגוונת ככל האפשר מתוך כוונה 

להשפיע על קהלים רבים ככל הניתן בחברה הישראלית. בהתאם לכך ניתן יהיה לקבוע 
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נוספים בין עשרת שיריונים של עד שני מועמדים בין עשרת המקומות הראשונים ושניים 

ניתן יהיה ולכן לא  22-)מקומות אלו כבר אוישו ברשימה לכנסת ה ,המקומות השניים

( כל זאת תחת המגבלות הקבועות להוסיף שיריונים בעשירייה זו אלא אם יוחלט להחליפם

 בהוראת השעה. 

יודגש, שיריוני היו"ר יהיו של אישים אשר לא התמודדו במסגרת הבחירות המקדימות 

 פריימריס( לרשימת המפלגה לכנסת. )

 

 תפקד כהן או לכהונת מזכירי סניפים אשר חדלו ל .5

הבחירות למזכירי הסניפים במפלגה התקיימו לפני כשמונה שנים. כעת, משטרם התקיימו 

והמוניציפליות ומשעה שלא ניתן לקיימן עקב מערכות הבחירות הארציות  בחירות חדשות

חדלו לכהן ברבות מצב הדברים הוא שחלק קטן ממזכירי הסניפים האחרונה, וחצי בשנה 

מתוך  .במסגרת סמכותם החוקתית על מנת לקדם את הסניף עליו הופקדו לפעולוהשנים 

רצון לבצע היערכות ופעילות של המפלגה גם באותם סניפים בהם אין מזכיר מכהן או 

על כל המשמעויות הכרוכות בזה  -על מנת למנוע את כינוסה של ועידת המפלגה ו מתפקד,

או למנות מזכיר חלופי  ניף פלונילהפסיק את כהונתו של מזכיר סכל אימת שנדרש  -

, מוצע כי עד אשר יתקיימו בחירות חדשות בסניפי המפלגה, תופקד בנסיבות המצוינות

"ל ממזכומורכב  הנהלת המפלגהארגון אשר אושר על ידי -רה צוותהסמכות האמורה בידי 

 .המפלגה"ר יו של הפוליטי המטה ראשו ארגון אגף ראש, המפלגה מטה ראש, המפלגה

 את דברי ההסבר המפורטים ניתן למצוא בתיקוני החוקה.

 

 סיום לאחר גם, תפקידם מתוקף צורפו אשר וועידה חברי של כהונתם רציפות המשך .6

 הרלוונטי תפקידם

עפ"י תקנון הבחירות לוועידה העשירית ישנם בעלי תפקידים מסוימים המצורפים לוועידה 

העשירית מתוקף תפקידם. עוד קובע התקנון כי חברותם בוועידה תסתיים עם סיום 

התפקיד בשלו נבחרו לוועידה. יחד עם זאת, בטרם אישור תקנון הבחירות לוועידה 

פניה על ידי יו"ר ארגון ותיקי המפלגה איציק שחף העשירית ע"י הוועידה התשיעית, הוגשה 

אשר ביקשה כי הסעיף המובא להצבעה ישונה, כך שחבר שצורף לוועידה העשירית מתוקף 

תפקידו ימשיך לכהן בה אפילו סיים את תפקידו, ונכנס לוועידה מחליפו בתפקיד. ההיגיון 

ירים כגון חברי כנסת של ההצעה הנ"ל נועד לתקן מצב אבסורדי שבו בעלי תפקידים בכ

וראשי ערים וכו', שהיו בתפקידים אלו בעת כינון הוועידה אולם חדלו לכהן בהם לאחר 

מכן, ייגרעו מהוועידה ובכך תמנע חברותם בוועידה של אישים מרכזיים בתנועת העבודה. 

הצעת יו"ר ותיקי התנועה אושרה בדיון שהתקיים בוועדת חוקה טרם כינוס הוועידה 

שאישר את תקנון הוועידה העשירית, אולם עקב טעות סופר לא נכתבה התשיעית 

עה בוועידה. על כן, מבוקש כעת לתקן את העיוות שנוצר הצבולכן לא הובאה ל פרוטוקולב

נשאו בתפקידים מרכזיים וזאת על מנת למנוע גריעתם מהוועידה העשירית של חברים אשר 

והם מהווים חלק מרכזי וחשוב ממפלגת  –ת וכו' וכגון: חברי כנסת, שרים, ראשי רשוי

 העבודה גם לאחר סיום תפקידם זה.


