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חוקת מפלגת העבודה הישראלית (הוראות שונות) ,כסלו התש"ף – דצמבר 2019
כהונת יושב-ראש
המפלגה

רשימת המפלגה
לכנסת

 .1בסעיף (132ב) לחוקת המפלגה ,לאחריו יבוא:
(ג) על אף האמור לעיל בסעיף זה ,לא יתקיימו בחירות לתפקיד
יושב ראש המפלגה אם התפזרה הכנסת בטרם חלפו ארבעה-
עשר חודשים מיום היבחרו של היושב ראש.
 .2בסעיף 152ב ,לאחריו יבוא:
"152ג

(א) על אף האמור בחוקה זו ,סדר רשימת חברי המפלגה כפי
שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 22-יהיה
זהה לסדר חברי המפלגה במסגרת הרשימה שתוגש
לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה .23-זאת ,בכפוף
לשינויים המחוייבים כתוצאה מהסכמים בדבר הגשת
רשימת מועמדים משותפת עם מפלגה אחרת או שיריוני
היושב ראש כאמור בסעיף זה.
(ב) ויתר מועמד על מיקומו ברשימה אותה מגישה המפלגה
לכנסת או שנבצר ממנו להיכלל בה תתקדם הרשימה
קדימה בהתאמה .לדוגמא :ויתר המועמד אשר דורג
במקום השביעי על מקומו ברשימה ,יתקדם למקום זה
המדורג במקום השמיני וכך הלאה; ויתר על מקומו
מועמד אשר נבחר במסגרת הבטחת ייצוג ,יהיה רשאי
היושב ראש ,לקבוע במקומו נציג אחר מאותו מחוז
מפלגה.
(ג) על אף האמור בסעיף זה ,יושב ראש המפלגה רשאי יהיה
לשריין עד ארבעה מועמדים בין עשרים המקומות
הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת לפי שיקול דעתו
כאשר במניין השיבוצים יבואו מועמדים ששובצו גם
ברשימת המועמדים לכנסת היוצאת על ידי יושב ראש
המפלגה .ואולם ,לא יותר משניים מהמועמדים ישובצו
בין עשרת המקומות הראשונים ברשימה כאמור.
מועמדים אלו יהיו מבין אלה שלא עמדו לבחירה
בבחירות המוקדמות האחרונות לרשימת המפלגה
לכנסת (פריימריס).
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(ד) יושב ראש המפלגה ,בהסכמת הנהלת המפלגה יהיה
רשאי לשריין מועמד כאמור בסעיף-קטן (ג) חלף מועמד
ששוריין ברשימה לכנסת היוצאת במסגרת שיריון של
היושב ראש.
(ה) שיבץ היושב ראש כאמור בסעיף קטן (ג) זה או
שהתקשרה המפלגה בהסכם עם מפלגה נוספת לצורך
הגשת רשימת מועמדים משותפת ,סדר חברי הרשימה
כאמור בסעיף-קטן (א) יוזז לאחור בהתאם .לדוגמא:
הוחלט לשבץ מועמד במקום השמיני ברשימה ,יוזזו
לאחור מקום אחד חברי הרשימה מטעם המפלגה החל
מאותו מקום.
(ו) סדר חברי הרשימה החל מהמקום ה 30-ייקבע על ידי
יו"ר המפלגה לאחר שעדכן את הנהלת המפלגה.
(ז) סעיף זה יעמוד בתוקפו ביחס לבחירות לכנסת ה23-
בלבד.
 .3תיקוני החוקה שנעשו בהוראת שעה אשר חלו במועד כינונה של הוועידה
העשירית ,לרבות אלו שנעשו ביום  4באפריל  2013וביום  29ביוני 2014

הארכת תוקף
הוראות שעה

יעמדו בתוקפם עד חלוף שישה חודשים ממועד כינונה של הכנסת ה;23-
סעיפים אלו ימשיכו לעמוד בתוקפם מקום בו התפזרה הכנסת בטרם כיהנה
לפחות שנה אחת.

דברי הסבר
סעיף  1לתיקון
סעיף (132א)( )1לחוקת המפלגה (טרם שינוי החוקה בחודש יולי  )2019קבע כך:
"בחירות לראשות המפלגה יתקיימו פעם אחת בין בחירות כלליות לבחירות כלליות .הבחירות
יתקיימו  14חודשים לאחר הבחירות הכלליות לכנסת( .ההדגשות אינן במקור)"
ברקע הנסיבות החריגות בהן לא מוקמת ממשלה הזוכה לאמונן של שתי הכנסות האחרונות ובשל העובדה
כי הבחירות לתפקיד יושב-ראש המפלגה נערכו לפני חודשים ספורים בלבד ,מוצע כי לצד ההוראות הקבועות
בחוקה לפיהן יתקיימו בחירות לתפקיד יושב הראש בסמוך לבחירות ,אלו יותנו במשך כהונה מזערי של
כארבעה-עשר ממועד בחירותו של היושב ראש ועד להתפזרותה של הכנסת.
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תיקון זה תואם את רוח החוקה כפי שתוקנה ,יאפשר יציבות וודאות למפלגה והימנעות מבחירות בכל מספר
חודשים .יוזכר כי גם בהתאם לנוסח החוקה הקודם ,רשאית הייתה הוועידה לקבוע מועד נדחה אחר לקיום
הבחירות לראשות המפלגה.
סעיף  2לתיקון (כהוראת שעה)
הרכב הרשימה לכנסת ה 23-יהיה זהה להרכב הרשימה לכנסת ה 22-בכפוף לשינויים הקבועים בהוראת השעה.
בהתאם ליעדים אותם הגדיר יו"ר המפלגה ,מתבקשת הוועידה לאשר תיקוני חוקה אשר יש בהם כדי לעצב
רשימה מגוונת ככל האפשר מתוך כוונה להשפיע על קהלים רבים ככל הניתן בחברה הישראלית .בהתאם
לכך ניתן יהיה לקבוע שיריונים של עד שני מועמדים בין עשרת המקומות הראשונים (בדומה לנוסח החוקה
הקודם) ושניים נוספים בין עשרת המקומות השניים( ,מקומות אלו כבר אוישו ברשימה לכנסת ה 22-ולכן
לא ניתן יהיה להוסיף שיריונים בעשירייה זו אלא אם יוחלט להחליפם) .כל זאת תחת המגבלות הקבועות
בהוראת השעה.
יודגש ,שיריוני היו"ר יהיו של אישים אשר לא התמודדו במסגרת הבחירות המקדימות (פריימריס) לרשימת
המפלגה לכנסת.
סעיף  3לתיקון
על רקע פיזורה המוקדם ,של הכנסת ה 22-ועל מנת לאפשר היערכות תקינה של המפלגה לצורך קיום הוראות
החוקה עם חלוף הוראות השעה שהוזכרו ,מוצע לקבוע כי תוקף הוראות השעה האמורות בסעיף זה יידחה
לאחר כינונה של הכנסת ה .23-לפיכך ,הבחירות למרכז המפלגה וללשכתה ייערכו במועד האמור לעיל כל עוד
לא התפזרה הכנסת בטרם חלפה שנה ממועד כינונה.
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