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סדר היום של הישיבה הינו כדלקמן:
 .1אישור סדר היום של הועידה.
 .2אישור תקנון הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה ,ותיקון החוקה בהוראות שעה בהתאם
לכך.
 .3אישור מועד היום הקובע לזכאות להשתתפות בבחירות ליושב ראש המפלגה.
 .4אישור תיקוני חוקה הנוגעים להרכב רשימת מפלגת העבודה לכנסת ה 22-ובכללן הגשת
רשימת המועמדים כך שתעשה על בסיס הרשימה שהוגשה לכנסת ה ,21-בשינויים המחויבים.
(ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס על בסיס התקנון הקיים
לבחירות לרשימה).
 .5אישור הרכב ועדת הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה.
 .6מינוי יו"ר ועדת החוקה.
 .7שונות.
שינויים ,עדכונים ,כלל הנספחים ,התקנונים וכיוצ"ב ,יועלו לאתר המפלגה בסמוך לישיבה ,בכתובת:
www.havoda.org.il

בכבוד רב,
ערן חרמוני,
מזכ"ל המפלגה

דברי הסבר לסעיפים שעל סדר היום

.1

על רקע פיזורה המוקדם ,לאחר חודשיים בלבד ,של הכנסת ה 21-ובהתאם להחלטת הנהלת
המפלגה וועדת החוקה מוצע כי:
א .יושב ראש המפלגה ייבחר במסגרת בחירות מקדימות (פריימריס) שייערכו בתאריך 2.7.19
(וסיבוב שני על פי צורך שבוע לאחר מכן) .יושב הראש ייבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.
ב .לעניין מועד היום הקובע לזכאות להשתתפות בהצבעה בבחירות ליושב ראש המפלגה יובאו
לחברי הועידה שתי חלופות להצבעה – האחת בתאריך  1.6.19והשנייה בתאריך .25.6.19
ג .יושב הראש הנבחר יוצב בראש הרשימה.
ד .החל מהמקום השני ,תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לרשימת המפלגה שהוגשה לוועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה 21-בניכוי שריוני היו"ר .ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת
המפלגה יתקיימו פריימריס על בסיס התקנון הקיים לבחירות לרשימה( .יוזכר כי הבחירות
המקדימות לרשימת מפלגת העבודה התקיימו ערב הבחירות לכנסת ה ,21-בחודש פברואר
 ,2019לפני ארבעה חודשים בלבד) .יובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לגרוע מסמכות יו"ר
המפלגה להביא לאישור ועידת המפלגה הצעות לשריונים של מועמדים ו/או מיזוגים ו/או
חיבורים עם רשימות/מפלגות/סיעות אחרות.
ה .ככל שאחד מהמועמדים ברשימה ייבחר לתפקיד יושב הראש ,אותו מועמד יועבר ממקומו
 למקום הראשון  -והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה .בנוסף ,במקום כל מועמד מתוךרשימת המועמדים שהוגשה לכנסת ה ,21-אשר וויתר או יוותר על מקומו ברשימה או ייבצר
ממנו להיכלל בה – יתקדמו כל יתר מועמדי הרשימה שלאחריו מקום אחד באופן עוקב.
לדוגמא :אם המועמד ששובץ במקום השמיני ייבחר לתפקיד היו"ר (או שייבצר ממנו להיכלל
ברשימה) ,המועמד ששובץ במקום התשיעי יתקדם למקום השמיני וכך הלאה.

 .2ועדת הבחירות מתבקשת לאשר את הרכב ועדת הבחירות על פי הרשימה המצורפת בנספח
לסדר היום.
 .3פרופ' דוד ליבאי ,יו"ר ועדת החוקה היוצא ביקש לסיים את תפקידו .לתפקיד יו"ר הוועדה
מתבקשת הוועידה למנות את עו"ד שולי אשבול .בהזדמנות זו נבקש להודות לפרופ' ליבאי על
תרומה של עשרות שנים רבות למדינת ישראל ולמפלגת העבודה.
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