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הוראות שעה  -הישיבה הראשונה של הועידה העשירית
אושר על ידי הנהלת המפלגה בי  6ינואר ;2019
אושר על ידי ועדת חוקה ביום  7ינואר .2019

הבחירות לכנסת ה  21-יתקיימו ביום  9אפריל  ,2019מפלגת העבודה תקיים בחירות
מקדימות (פריימריז) לקביעת רשימת מועמדיה לכנסת ה  21 -ביום  11פברואר ,2019
על פי תקנון בחירות שיאושר על ידי הועידה העשירית בישיבתה ביום  10ינואר 2019
(מצ"ב);
אשר על כן ,אישרה ועדת החוקה בראשות היו"ר פרופ' דוד ליבאי ,את תיקוני חוקת
המפלגה ,לפי המלצת הנהלת המפלגה ,בהוראות שעה המחליפות חלק מסעיפי ,147
 ,152 ,150 ,149לחוקה ,כלהלן:
ועדת החוקה מבקשת להדגיש ,כי התיקונים הם טכניים בעיקרם ,על מנת להתאים את
הוראות השעה לנוסח סעיפים אחרים שתוקנו בחוקה;
יתר הוראות החוקה הנוגעות לפריימריז ,יוותרו בעינן ללא שינוי.
במקום סעיפים אלו שפורטו לעיל יבואו:
 .1סעיף " :147הנהלת המפלגה תביא לאישור הועידה ,את שיטת הבחירות
המקדימות לרשימת מועמדי המפלגה לכנסת .המועמדים ישובצו ,ברשימת
המועמדים של המפלגה לפי תוצאות הבחירות המקדימות .בכפוף להוראות
בדבר הבטחת הייצוג .על אף האמור בכל מקום אחר בחוקה ,רשימת
המועמדים תורכב על פי התיקונים בחוקה להוראות פרק זה ועל פי תקנון
הבחירות שיאושר על ידי הועידה (מצ"ב);
 .2סעיף " :149הועידה תקבע בהחלטה או בתקנון הבחירות את שיטת ההצבעה
ונוהל ספירת הקולות בבחירות מקדימות וזאת על פי הצעת הנהלת המפלגה" .

 .3סעיף " : 150לפני הבחירות לכנסת ה  ,21-תמנה ועידת המפלגה ועדת בחירות
על פי המלצת הנהלת המפלגה ,אשר תאשר את הבחירות ותקבע את סדריהן.
ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע הוראות משלימות הדרושות לקיום סידור הוגן
של הבחירות .הועידה תקבע בתקנון הבחירות את מועדי ונוהלי הגשת עררים
על תוצאות הבחירות ,וכל הקשור בעררים".
 .4סעיף " :152לאחר שבשלב הראשון נקבעו  45המועמדים הראשונים ברשימת
המפלגה לכנסת ,תושלם רשימת המועמדים ,על ידי הנהלת המפלגה בהתאם
לתקנון הבחירות המקדימות".
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