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חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון  -כהונת מזכירי סניפים) (הוראת שעה) ,כסלו
התש"ף – דצמבר 2019
כהונת מזכירי
סניפים

 .1בחוקת מפלגת העבודה הישראלית ,במקום האמור בסעיף (110ג) יבוא:
( )1יוקם צוות לרה-ארגון בסניפי המפלגה אשר יעמוד בראשו מזכ"ל
המפלגה ויכהנו בו החברים הבאים :רמ"ט המפלגה ,יו"ר אגף
הארגון במפלגה ,וראש המטה הפוליטי של היו"ר (להלן" :הצוות").
( )2חדל מזכיר סניף לכהן ,רשאי הצוות למנות מזכיר סניף זמני עד
אשר יתקיימו הבחירות החדשות למועצות ומזכירי סניפי המפלגה.
החלטה כאמור תיעשה לאחר שנועץ הצוות עם מזכיר המחוז אליו
משתייך הסניף הצריך לעניין ,ככל שאכן מכהן מזכיר כאמור.
( )3הצוות יעשה שימוש בסמכותו כאמור בפסקה  2לאחר שאפשר
למזכיר הסניף הרלוונטי להביא את דבריו בפני הצוות בטרם קבלת
ההחלטה.

תוקף

 .2תוקפה של הוראת שעה זו עד לאחר הבחירות למועצות הסניפים.

דברי הסבר
סעיף  1להוראת השעה
הבחירות למזכירי הסניפים במפלגה התקיימו לפני כשמונה שנים .כעת ,משטרם התקיימו בחירות חדשות
מצב הדברים הוא שחלק קטן ממזכירי הסניפים חלקו לכהן בתפקידם ואינם פועלים על מנת לקדם את
הסניף עליו הופקדו.
סעיף ( 110ג) אשר מוצע לשנותו בהוראת שעה זו מפקיד את הסמכות להפסיק כהונה של מזכיר סניף בידי
לשכת המפלגה .בשל כך שעבודת לשכת המפלגה הותלתה ,הגורם היחיד שבא בנעליה הוא ועידת המפלגה
המונה  4,001חברי מפלגה .על מנת למנוע את כינוסה של ועידת המפלגה  -על כל המשמעויות הכרוכות בזה
 כל אימת שנדרש להפסיק את כהונתו של מזכיר סניף פלוני ,ומתוך רצון של המפלגה להעירך ולקיים פעילותגם ביישובים בהם מזכירי הסניפים חדלו לכהן ,מוצע כי עד אשר יתקיימו בחירות חדשות בסניפי המפלגה,
תופקד סמכות למנות מזכיר סניף זמני אשר ייכנס בנעליו של מזכיר סניף שחדל לכהן .הסמכות האמורה
בידי צוות רה-ארגון אשר אושר על ידי הנהלת המפלגה ומורכב ממזכ"ל המפלגה ,ראש מטה המפלגה ,ראש
אגף ארגון וראש המטה הפוליטי של יו"ר המפלגה בהתייעצות עם מזכיר המחוז הרלוונטי ,ככל שאכן יש כזה.
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