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 סיעה בכנסת הנהלת מפלגת העבודה, יו"ר, מזכ"ל,  לכבוד:

 ת העבודהמפלג יה הדמוקרטיים של חידוש מוסדותדרישה להנדון: 

 , נבחרי הציבור  מכובדי

של תהליך וברוח ההסכמות  דרישה להתנעה מיידית של תהליך חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגה זוהי
 שיתוף חברים.ות בשבועות האחרונים. ושקיפות מלאה 'שולחן עגול' שהתקיים ב

הפנייה אליכם נעשית מתוקף היותכם נבחרי.ות ושליחי ציבור של המעטים שעדין רואים עצמם חלק ממפלגת  
 .לפני שיהיה מאוחר מדיהעבודה ו

(  בכללהצביעו לא  -נשארו בבית ש  1.5מתוכם  , מנדטים 3אובדן ), תוצאות הבחירות לכנסת מצב המפלגה בציבור
פעילים.ות רבים  ,ועל בסיס יומי שבועמוק יצר משבר פנימי  – נבחריהאובדן האמון בהנהלת המפלגה וובפרט 

 והתחדשות. ניית אמוןבתהליך במחאה על העדר  נוטשים את המפלגה

, חיבור מחדש לשטח ולפעילים.ות  ק על ידי חידוש מוסדותיה הדמוקרטיים של המפלגהריכול להבנות ש  ,אמון
  .הלמפלג תיובתהליך בנייה מלמטה למעלה של דמוקרטיה ייצוגית הייחוד בבחירות את מחויבותם שהוכיחו 

 פנימהלשקם את המפלגה אמיתי רצון  שהוכיחו .ותםידיונים בשיתוף חבר תבמסגרת השולחן העגול, התקיימה סדר
 : הושגו ההסכמות הבאות. בין היתר לטובת הטוב המשותף  ונכונות לפשרות מרחיקות לכת

 .לא מתפקדים  סנקציות על נבחרים ומוסדותו לבעלי תפקיד וחברות במוסדות אכשרהתקופות  .1
 . להבטחת המנגנונים הדמוקרטייםכלים  .2
 קשיחים. שקיפותמנגנוני  .3
 מתוקף רציפות. או  \שאינם מאוישים ו בעלי תפקיד ה מיידית שלבחיר .4
 . הדמוקרטיה הייצוגית , אך שמירה עלושיטוח מבנה המוסדותקיצור תהליכים  .5

 כמו כן, הוסכם על צורך: 

שאם לא יביא להחלטת וועידה, יתקיימו בחירות לכלל   בזמן דיון רעיוני מוגבלוהתחדשות ועל בסיס  ןענויבר .1
 , ועידה, מזכ"ל, לשכה ויו"ר.ומחוזות המוסדות ובכלל זה סניפים

והיו"ר.ית  ארוכההרצויה תו של המפלגה ולכן תקופת אכשר המזכ"ל צריך להוות "שר פנים"הוסכם כי  .2
 ר.קצרה יות האכשרתקופת הולכן  ציבורית מוביל.ה

משמעית  - על העדפה חדהרעיונית מצביע - וסקר שנערך באתר הבמההתחדשות למתוך כך, גובשו שלוש חלופות 
  11בחירת ועידה   –  לחלופה ג'תמיכה(  67%) 10-וצירי.ות הוועידה התמיכה(  58%)של ציבור החברים.ות 

 .11בוועידה לשכה ודיון רעיוני מהסניפים, מזכ"ל, 

 דיון רעיוני במליאת חברים חלופה א': .1
 ובחירת מזכ"ל  10דיון רעיוני בוועידה  חלופה ב': .2
 סניפים( ומזכ"ל, דיון רעיוני וחידוש מוסדות בשני שלביםמה) 11בחירת וועידה  חלופה ג': .3

אך   ,צירי ועידה 1,000-בהם כ, ר" חובתכם לאמץ מתווה זה מודגשת נוכח הפשרה שהציגו הדורשים בחירה מידית ליו
 תאריך מוסכם לאחר הדיון הרעיוני. בר  " מתוך רצון טוב לשיקום המפלגה מוכנים לתהליך התחדשות מקדים ובחירת יו

הרעיונית בקישור  -, אפשר למצוא באתר הבמההסכמות()פרוטקולי דיון וטיוטות ה הרחבה לגבי החלופות וההסכמות
060123.html-draft-revmap-roundtable-havoda-https://www.labor.org.il/articles/24353 . 

בחתימת הצירים.ות   10-יוזמה לכינוס הוועידה הכנוספות תוצרי השולחן העגול והסקר הוצגו ליוזמות פנים מפלגתיות 
 .כמתווה פשרה מוסכם ואחרים וכולם מצטרפים לדרישה

, מאבק דמים פנימימ עלהימנוכדי  , מידיתיישומה על ולהכריז   זאתהסכמה רחבה  לאמץ המוסריתחובתכם 
 . חיסולה של מפלגת העבודה  –שסופו אחד וריסוק האמון בין הצדדים ו עימות משפטי 

 

 על החתום,

 אסף הלחמי, פעיל מפלגה 

 אתר הבמה הרעיונית(; פורום ברודצקי; יוזמת כינוס הוועידה. ערוצי דע: חברי.ות המפלגה )באמצעות 
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