ג' כסלו תשפ"א
 19נובמבר 2020
צירות וצירי הוועידה העשירית,
הנדון :הזמנה לכינוס הועידה העשירית של מפלגת העבודה הישראלית
ודרכי ההצבעה בצל המגבלות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה
הריני להזמינכם לישיבת הוועידה העשירית של מפלגת העבודה.
----בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין ,לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל ,ולכן ,מתוך רצון לאפשר
את יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה ,תיעשה ההצבעה באמצעים דיגיטליים.
ההצבעה תתקיים ביום א' , 29.11.20 ,בין השעות  12:00עד .17:00
סדר יומה של ישיבת הוועידה העשירית:
 .1הסמכת יושב ראש המפלגה לניהול מגעים לשיתוף פעולה פרלמנטרי ,ציבורי ופוליטי בין
מפלגת העבודה לבין מפלגות ,תנועות פוליטיות ואישים כהיערכות לקראת הבחירות
לכנסת ה.24-
 .2אישור חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון  -בחירת יו"ר המפלגה ,רשימת המפלגה
לכנסת והוראות שונות) ,התשפ"א .2020 -
 .3מינוי גב' נועה חסידוב כיו"ר משמרת צעירה בפועל עד קיומן של בחירות למשמרת הצעירה
לפרק זמן שלא יעלה על  12חודשים (מיועד לצירות וצירי ועידה שטרם מלאו להם  36שנה).

דברי הסבר
 .1כהיערכות לקראת הבחירות לכנסת ה ,24-ככל שיוחלט על פיזורה של הכנסת הנוכחית,
מתבקשת ועידת המפלגה להסמיך את יו"ר המפלגה לקיים מגעים לשיתופי פעולה עם
מפלגות ,תנועות פוליטיות ואישים אשר יוכלו להביא לשיפור מעמדה של המפלגה
והצלחתה בבחירות הבאות.
 .2דברי הסבר לסעיפים אשר מתבקשים שינויים בחוקה (בדומה לנוסח המופיע בתיקון
החוקה המצ"ב):
הסעיפים בחוקת המפלגה אותם מבקש תיקון זה לשנות היו תקפים ורלוונטיים למצב בו
הייתה המפלגה איתנה יותר – פוליטית ,ציבורית ותקציבית .מוצע לפיכך לכלול הוראה
בחוקת המפלגה אשר תיתן מענה למצבים כגון דא ,בהם החסרונות בקיומן של פריימריס
בקרב כלל המתפקדים עולים על היתרונות הגלומים בהם .לפיכך מוצע כי הבחירות ליו"ר
המפלגה ולרשימתה לכנסת ייעשו בוועידת המפלגה אלא אם תחליט הוועידה אחרת או אם
תהיה מיוצגת המפלגה באמצעות למעלה משבעה חברי כנסת.
מפלגת העבודה הישראלית
חרוץ  6תל אביב; טל' ,03-7283606 :פקס'03-7283600 :

סעיף  1לתיקון החוקה:
סעיף זה בא חלף סעיף 132ב' אשר קובע כך" :מועמד המפלגה לכהונת ראש
הממשלה ייבחר ע"י כלל חברי המפלגה .הבחירות תהיינה ארציות ,כלליות,
חשאיות ,שוות ויחסיות ותתקיימנה ביום בחירות אחד ".כדי להתאים את הסעיף
לעיקרון המוצע ,מתבקש השינוי האמור כך שהבחירות תיעשנה בוועידה בכפוף
לסייגים שבפתח הדברים.
סעיף  2לתיקון החוקה:
בסעיפים  146עד  152קבועים הסדרים בדבר הבחירות לרשימת המפלגה לרבות
קביעות ביחס לאזורי הבחירה ולרשימה הארצית .הוראות אלה אינן רלוונטיות
לאור השינוי המוצע ואף לא היו רלוונטיות לפני כן שכן אלו שונו בדרך כלל טרם
הפריימריס באמצעות תקנון הבחירות .יובהר כי יישמרו כללים בדבר הבטחות
ייצוג בתקנון הבחירות כמקובל .בדומה לעיקרון המוצע לבחירת יו"ר המפלגה,
מוצע כי הבחירות לרשימת המפלגה לכנסה ייעשו גם הם בוועידה בכפוף לסייגים
שבפתח הדברים.
סעיף  3לתיקון החוקה:
בתוקף סמכותה הטבועה ,ועידת המפלגה תהא רשאית להעביר את הבחירות כך
שהגוף הבוחר יהיה כלל חברי המפלגה .כמו-כן ,ככל שתיוצג המפלגה על ידי שבעה
חברי כנסת או יותר ,ייערכו הבחירות על ידי כלל חברי המפלגה.
סעיף  3לתיקון החוקה:
במטרה לשקם את המשמרת הצעירה של המפלגה ולייצר מנהיגות חדשה בראשה,
מוצע לאפשר לוועידת המפלגה למנות יושב-ראש בפועל עד קיומן של בחירות אשר
ייערכו לא יאוחר משנה לאחר המינוי.
 .3ככל שיאושר תיקון חוקת המפלגה כמוצע בסעיף  2לעיל ,מוצע לאשר את מועמדותה של
גב' נועה חסידוב כיו"ר המשמרת הצעירה בפועל עד קיומן של בחירות.

בברכה,
ערן חרמוני
מזכ"ל המפלגה
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