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חוקת מפלגת העבודה הישראלית (תיקון  -נציגי המפלגה במוסדות הלאומיים) (הוראת
שעה) ,תמוז התש"ף – יולי 2020
בחירת נציגי
המפלגה למוסדות
הלאומיים

 .1בחוקת מפלגת העבודה הישראלית (להלן :החוקה) ,בסעיף  153במקום
"ועידת המפלגה" יבוא "הנהלת המפלגה"

תיקון סעיף 155
לחוקה

 .2בסעיף  155לחוקה ,במקום "ועידת המפלגה" יבוא "הנהלת המפלגה"

ביטול סעיף 156

 .3סעיף  156לחוקה  -בטל.

הוספת סעיף 156א

 .4אחרי סעיף  155יבוא:
"156א .למרות האמור בסעיפים  153ו ,155-הגוף הבוחר לבעלי התפקידים
במוסדות הלאומיים כאמור בסעיפים אלה ,למעט לתפקיד יו"ר הקרן
הקימת לישראל ,יהיה מבוסס על הצירים וסגני הצירים של תנועת העבודה
הציונית העולמית בארץ ובחו"ל .הנהלת המפלגה תיקבע שיטה להוספת
חברים לגוף הבוחר מטעם מפלגת העבודה הישראלית ובלבד שמשקלם
היחסי של הצירים וסגני הצירים מחו"ל לא יפחת מ 50%-מהגוף הבוחר"

תוקף

 .5הוראת חוקה זו תעמוד בתוקף ביחס לבחירות שייערכו לקונגרס הציוני
הל"ח.

דברי הסבר
הקונגרס הציוני הל"ח עתיד להתכנס בחודש אוקטובר הקרוב .מפלגת העבודה נדרשת על ידי ההסתדרות
הציונית ,כמו כל שאר המפלגות המיוצגות בכנסת וחברות במוסדות הלאומיים ,להעביר את שמות הצירים
וסגני הצירים מטעמה עד ליום .06.08.2020
מפלגת העבודה זכאית לייצוג של  6צירים ו 12-סגני צירים בקונגרס הציוני הל"ח .מדובר במספר קטן באופן
משמעותי של נציגים בהשוואה לפעמים הקודמות בהן בחרה המפלגה עשרות רבות של נציגים מטעמה ,ואו
אז היה טעם והגיון בקיום הליך בחירות בקרב גוף בוחר של אלפי אנשים ,על כל המשמעויות של הדבר.
אולם ,כאשר מדובר במספר מצומצם של נציגים ,אשר חלקם אף מיועדים מקדמת דנן לבעלי תפקידים
נבחרים במוסדות הלאומיים ,קיימת מציאות חדשה ושונה שמחייבת התאמה.
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לאור האמור לעיל ,ובהתאם לפניה שנעשתה למפלגה ע"י ברית ע"ץ שהנה הגוף היציג של המפלגה במוסדות
הלאומיים ,ובהתייחס למספר הצירים המצומצם שהיא זכאית לו ,מתבקשת הוועידה להסמיך את ההנהלה
לקבוע את השיטה והגוף הבוחר לבחירת הצירים וסגני הצירים מטעמה בקונגרס הציוני.
בנוסף ,בימים אלו המפלגה וברית ע"ץ מנהלות מו"מ קואליציוני עם שאר הסיעות בהסתדרות הציונית
לעניין אופן חלוקת התפקידים בין הסיעות השונות .מדובר בהליך אשר מתקיים לפני כל קונגרס על ידי כל
סיעות הבית .בראש צוות המו"מ של המפלגה וברית ע"ץ עומד המזכ"ל וחבר הכנסת לשעבר ,חיליק בר.
לאחר סיום המו"מ הקואליציוני במוסדות הלאומיים וכאשר יובהר אילו תפקידים מיועדים לנציגינו ,יהיה
צורך לקיים הליך לבחירתם .עפ"י ההצעה המובאת לעיל ,בהליך בחירות דמוקרטי זה יהיו שותפים חברי
הסיעה בקונגרס הציוני ,הן מהארץ והן מהקהילות היהודיות בחו"ל ,כפי שהיה נהוג תמיד בעבר .בנוסף ,כפי
שגם נעשה בעבר לא אחת ,יתאפשר למפלגה ,בשיטה שתיקבע על ידי ההנהלה ,להוסיף עוד נציגים מטעמה,
אך בסדר גודל שלא יוריד את כוחם היחסי של נציגי הקהילות בחו"ל אל מתחת ל.50%-
מדובר בנוסחה מאוזנת שגובשה לאחר התייעצות עם מגוון גורמים בסיעה ובברית ע"ץ ,ומאפשרת יכולת
השפעה ראויה למפלגה ולנציגי הסיעה בקונגרס היהודי מטעם הקהילות היהודיות בחו"ל .דרך הבחירה של
תפקיד יו"ר קק"ל תיקבע בנפרד ,בשל החשיבות ואופיו הייחודיים של התפקיד בכל הנוגע לישראל.
סעיף 1
סעיף  153לחוקת המפלגה קובע כך:
"המפלגה תקבע את השיטה לבחירתם של צירי המפלגה לקונגרס הציוני ,לוועד הפועל הציוני
ולהנהלת הסוכנות היהודית ולהנהלה הציונית".
בשל מספר המנדטים בהם מיוצגת המפלגה בכנסת הנוכחית פחתה רמת הייצוג שנקבעה למפלגה בקונגרס
הציוני וכפועל יוצא  -במוסדות הלאומיים .זאת ,כאשר מנגד ,ועידת המפלגה גדלה ביחס לקודמותיה .לפיכך,
מוצע כי הנהלת המפלגה תהא המוסד אשר יקבע את השיטה לבחירת נציגנו במוסדות הלאומיים.
סעיף 2
סעיף  155בנוסחו הנוכחי קובע כך:
" סיעת העבודה הציונית בקונגרס בוחרת את חבריה בוועד הפועל הציוני
בשיטה שתיקבע ע"י ועידת המפלגה".
בשל העקרון שהובא לעיל ביחס לסעיף  ,153מוצע כי גם את השיטה בה ייבחרו נציגי המפלגה בוועד הפועל
תקבע הנהלת המפלגה.
2
מפלגת העבודה הישראלית
יגאל אלון  53תל אביב; טל' ,03-7283606 :פקס'03-7283600 :

-סודי ביותר-

סעיף 3
סעיף  156לחוקה קובע כך:
" המועמדים לכהן כחברי ההנהלה הציונית ייבחרו ע"י גוף בוחר ,המורכב מסיעתנו בקונגרס
הציוני ומלשכת המפלגה"
סעיף  , 153ככל שיאושר ,יחול גם על ההנהלה הציונית ומשכך אין בסעיף זה כדי לסייע .יובהר כי נציגינו
בוועד הפועל ,בהתאם להוראות ההסתדרות הציונית העולמית וחוקת המפלגה ,ייבחרו על ידי הצירים
וסגניהם מטעם המפלגה בקונגרס הציוני – מהארץ ומחו"ל.
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