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 2019 -חוקת מפלגת העבודה הישראלית )הוראת שעה(, התשע"ט 

 

תיקון סעיף 

 (1)א()132

 ,(1)א()132(, בסעיף ההחוק –)להלן  1בחוקת מפלגת העבודה הישראלית  .1

  בסופו יבוא: 

ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע הוראות משלימות הדרושות "   

לקיום סידור הוגן של הבחירות. הועידה תקבע בתקנון הבחירות 

נוהלי הגשת המועמדות, כללים בדבר כשירותו של חבר להגשת את 

מועדי ונוהלי הגשת עררים על מועמדות, פרסום פנקסי הבוחרים, 

 "תוצאות הבחירות, וכל הקשור בעררים

תיקון סעיף 

 (3)א()132

 תימחק המילה "נדחה"., לחוקה (3)א()132בסעיף   .2

תיקון סעיף 

 )ב(132

הבחירות תהינה ממוחשבות באופן מלא,  )ב( לחוקה, בסופו יבוא: "132בסעיף   .3

 "הכל כאמור בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית.

תיקון סעיף 

 )ב(133

 ( לחוקה, יבוא:ג)133 אחרי  .4

קטנים )א( עד )ג(, ועידת -האמור בסעיפיםעל אף  (ד)   

המפלגה רשאית לקבוע הוראות שונות בתקנון הבחירות 

ליושב הראש בעניין כשירותו של חבר המפלגה להתמודד 

 לתפקיד זה.

תיקון סעיף 

 )ב(134

 ".7" תבוא הספרה "14)ב( לחוקה, במקום המספר "134בסעיף   .5

 :יותלו. במקומם יבוא - 152עד  146סעיפים   .6 התליית סעיפים 

כפי שתוגש לוועדת  22-רשימת המועמדים לכנסת ה (ה) א.152   

להוראת שעה  תהיה בהתאם לתוספתהבחירות המרכזית 

   2זו.

 132איו בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בהוראות סעיף  (ו)

 לחוקה. 

                                                           
 שינוייה., על 1968בינואר  21מיום כ' בטבת תשכ"ח,  1
 ראה בדברי ההסבר 2
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נבחר אחד מהמועמדים המופיעים בתוספת לתפקיד  (ז)     

למקום  -אותו מועמד יועבר ממקומו יושב הראש, 

ה; לדוגמא: והרשימה תתקדם מקום אחד קדימ -הראשון 

לתפקיד יושב המועמד אשר דורג במקום השביעי נבחר 

, יתקדם למקום זה המדורג במקום השמיני וכך הראש

  הלאה.

ר ממועמד אחד או יותר ויתר מועמד אחד יותר או נבצ (ח)

קטן )א( תתקדם הרשימה -להיכלל ברשימה כאמור בסעיף

קדימה בהתאמה; לדוגמא: ויתר המועמד אשר דורג 

במקום השביעי על מקומו ברשימה, יתקדם למקום זה 

 המדורג במקום השמיני וכך הלאה.

דחתה הוועידה את תיקון החוקה האמור, יחולו הוראות  (ט)

תקנון הבחירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה 

 כפי שאושרו על ידי הוועידה.  21-לכנסת ה

תוקפה של הוראת שעה זו עד לאחר תום הבחירות לתפקיד יו"ר מפלגת   .7 תוקף

 .2019העבודה הישראלית שתחילתן בשנת 
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 דברי הסבר

 להוראת השעה 5עד  1סעיפים 

שינויים אלה, אשר ייעשו בהוראת שעה שעה מטרתם לאפשר את הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה במועד 

מוקדם מזה הקבוע בחוקה, לאפשר את התמודדותם של מועמדים שאינם חברי המפלגה נכון ליום תחילתה 

 יקרם "טכניים".המדובר בשינויים שאינם מהותיים ובע .ועוד של הוראות שעה זו

ראש מפלגת העבודה -השינויים המוצעים במסגרת הוראת שעה זו מופיעים בתקנון הבחירות לתפקיד יושב

 הישראלית. 

 להוראת השעה 6סעיף 

ובהתאם להחלטת הנהלת המפלגה וועדת  21-על רקע פיזורה המוקדם, לאחר חודשיים בלבד, של הכנסת ה

תישאר כפי שהיא,  21-המועמדים כפי שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ההחוקה מוצע כי רשימת 

בשינויים המחויבים. יוזכר כי הבחירות המקדימות )פריימריס( לרשימת מפלגת העבודה התקיימו ערב 

 , לפני ארבעה חודשים בלבד. 2019, בחודש פברואר 21-הבחירות לכנסת ה

ת הבחירות כי תעמוד בעינה הקביעה המקובלת לפיה יושב הראש עוד הוחלט על ידי הנהלת המפלגה וועד

הנבחר יעמוד בראש הרשימה. החל מהמקום השני, תועתק הרשימה כך שתהיה זהה לכנסת היוצאת, בניכוי 

 ככל שהצעה זו לא תתקבל על ידי ועידת המפלגה יתקיימו פריימריס בהתאם לשיטה הרגילהשריוני היו"ר. 

 . 21-חירות המקדימות לרשימת מפלגת העבודה לכנסת הכפי שנקבעה בתקנון הב

למקום  -יובהר כי ככל שאחד מהמועמדים ברשימה ייבחר לתפקיד יושב הראש, אותו מועמד יועבר ממקומו 

והרשימה תתקדם מקום אחד קדימה. בהתאם, אם אחד מהמועמדים יוותר על מקומו ברשימה או  -הראשון 

. לדוגמא: ייבצר ממנו להיכלל בה, תתקדם הרשימה מקום אחד קדימה, בדומה לתרחיש הראשון שהוסבר

אם המועמד ששובץ במקום השמיני ייבחר לתפקיד היו"ר )או שייבצר ממנו להיכלל ברשימה(, המועמד 

 ששובץ במקום התשיעי יתקדם למקום השמיני וכך הלאה. 

שריונים הצעות מטעם יו"ר המפלגה לאין באמור בהוראת שעה זו לפגוע בסמכויות ועידת המפלגה לאשר 

 ו/או מיזוגים ו/או חיבורים עם רשימות/מפלגות/סיעות אחרות.לגה לכנסת ברשימת המפשל מועמדים 

 

 


