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שלי יחימובי':
בטיוטה זאת של החוקה הדגשתי סעיפי שה בעייתיי בעיני בצבע אדו  .לעיתי בלי הערות שלי מתו הנחה
שהבעייתיות מובנת מאליה ולעיתי ע הערות בסוגריי  ,ג ה באדו .
עיקר הבעייתיות בעיני בחוקה זאת ,א למצוא מכנה משות להערותיי ,הוא נטילת הכוח מציבור המתפקדי .
עוד שתי הערות:
!בטיוטה קודמת שהגיעה לידי הופיע סעי האומר כי חבר כנסת או שר מטע מפלגת העבודה יוכל להתמודד
לכנסת רק לרשימה הארצית .כפי שתוכלו לראות ,בגרסה זאת ,שהיא טרייה יותר ,סעי זה ירד.
!בחוקה הישנה יש סעי המדבר על הזכות למשא ומת קיבוצי חופשי כזכות יסוד במדינה דמוקרטית .כמו כ
מובעת תמיכת המפלגה בחופש המאבק המקצועי ובזכות השביתה ,המהווי  ,כ נכתב ש  ,יסוד של כל משטר
דמוקרטי .ג הסעי הזה לא מופיע בשו טיוטה של החוקה החדשה.
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אמנת היסוד של מפלגת העבודה הישראלית
שנחתמה בירושלי  ,ביו כ' בטבת תשכ"ח 21 ,בינואר .1968
א.

תו הכרה ,שתנועת העבודה העברית באר ישראל הינה מאוחדת במגמתה ההיסטורית ריכוז הע היהודי בארצו
ולכינו חברת עובדי חופשית במדינת ! ישראל עצמאית ,וע מפלגת פועלי א"י )מפא"י( ,אחדות העבודה ! פועלי
ציו ורשימת פועלי ישראל )רפ"י( ,על ! פי ההסכמי ההדדיי  ,שנתקבלו ואושרו במוסדות המוסמכי של שלוש
המפלגות המתאחדות.

ב.

הגו המאוחד ייקרא :מפלגת העבודה הישראלית.

ג.

מפלגת העבודה הישראלית תעמוד לשירות הע  ,המדינה וציבור העובדי .

ד.

מפלגת העבודה הישראלית תיכו על היסודות הבאי :
.1

חידוש תנופת העלייה לאר ויצירת תנאי מתאימי לקליטת ולמיזוג של העולי .

.2

חתירה להשגת היעדי הלאומיי  ,החברתיי והחלוציי של מדינת ! ישראל וע ישראל ,בזמ הזה
ובזמני הבאי  ,ברוח מורשת הע היהודי ,חזו הציונות הסוציאליסטית וערכי תנועת העבודה.

.3

ייצוגו של הע העובד בישראל ועשייה בשמו ובשליחתו במוסדות הממשל הישראלי ,המרכזי והמקומי,
בע היהודי ,בתנועה הציונית ,במוסדות ההסתדרות ובתנועת הפועלי הבינלאומית.

.4

שמירת העקרונות של חירות המחשבת ,הביטוי והדיו ,אחדות המעשה והביצוע ,קבלת מרות הכלל
וההכרעה הדמוקרטית.

ה.

מפלגת העבודה הישראלית תפעל להצטרפות של מפלגות פועלי ועובדי וכ קבוצות יחידי  ,אשר יקבלו על עצמ
את יסודותיה.

ו.

מפלגת העבודה הישראלית תטה שכ להשגת המטרות הבאות:

שלו וביטחו

.1

מדיניות חו

.2

הע היהודי

.3

עליה וקליטה

.4

א.

שלו אמת ובר ! קיימא ,בי ישראל ושכנותיה; כינו מערכת יחסי  ,בי כל עמי האזור,
שיהיו מושתתי על קיו ! יחד בשלו  ,כיבוד הדדי של הריבונות ושיתו פעולה למע פיתוח
כלכלי וקידו חברתי.

ב.

שקידה קפדנית על בטחו מדינת ! ישראל ,הרחקת כל סכנה לקיומה והבטחת ריבונותה,
שלומה ושלמותה .מדיניות הביטחו תושתת על היערכות כוללת של הצבא והע ועל
התעצמותו המרתיעה של צה"ל כדי כושר מלא להדו כל אויב ולהביט כל תוקפ.

א.

ביצור מעמדה של מדינת ! ישראל בעול ; עמידה איתנה על צדקת ייעודה ההיסטורי
להבטחת עתידו של הע היהודי; התייצבות בפני כוחות עולמיי  ,הנושאי באחריות
לערעור השלו ולעידוד מלחמה נגד ישראל.

ב.

רכישת ידידי לישראל בי מדינות העול ועמיה; העמקת הקשרי ע המדינות
המשתחררות; טיפוח רגשי סולידריות ויחסי גומלי בי פועלי ישראל לבי תנועות הפועלי
והמפלגות הסוציאליסטיות בעול .

ג.

מאבק נגד גזענות ,אנטישמיות ,פאשיז ושרידי הקולוניאליז ; מאמ לקידו השלו
בעול ולהפגת המתיחות הבינלאומית.

א.

עידוד מוגבר להתעוררותה של יהדות הגולה ושילובה במעשי היצירה ,הבניי וההגנה של
המדינה.

ב.

חיזוק אושיות האחדות והסולידריות בקרב הע היהודי לתפוצותיו; החדרת ההכרה
הלאומית והחינו העברי בכל חלקי הע .

ג.

הידוק הברית והזיקה ההדדית בי ישראל ,כביתו של כל יהודי ,לבי הע היהודי בתפוצות;
הגברת כוחה של התנועה הציונית כתנועת הגשמה וחיזוק הקשר ע ארגוני יהודיי
אחרי .

ד.

עמידה נמרצת על זכותה של יהדות ברית המועצות לחיות חיי יהודיי מלאי ולעלות
לישראל.

ה.

דאגה להקלת מצוקת ולעליית של שרידי הקהילות היהודיות בארצות ערב.

א.

היערכות כלכלית ,חברתית ותרבותית ,לקליטת עולי  ,ויצירת כוח משיכה לעליה מכל
הארצות.
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ב.

טיפוח הכרת החובה המוטלת על המוסדות ועל כל פרט מישראל לקרב את העולי  ,להקל
חבלי הסתגלות והשתרשות וליצור סביב אוירה של אהדה ואחווה.

ג.

עידוד עלייה של נוער חלוצי ,שישתלב במסגרות ההתיישבות ובהיאחזויות בשטחי לא !
נושבי  ,בחקלאות ,בחרושת ובמדע.

ד.

הגברת עליית של תלמידי  ,מדעני  ,אקדמאי  ,מתנדבי ואנשי מעשה ויוזמה יוצרת.

ה.

קליטה יצרנית ,מהירה ויעילה של העולי בעבודה ,בחברה ,בתרבות ובחיי הציבור ושיתופ
בהשגת המטרות של המדינה ושל תנועת העבודה.

עצמאות וצמיחה
כלכלית

.5

עיצוב מדיניות כלכלית ותכנו המשק הלאומי לש יצירת תנאי לצמיחתו; החשת צעדי
ההתקדמות לקראת עצמאות כלכלית ,על!ידי שיפור מבנה המשק ,הרחבת בסיסו היצרני ,הכוונתו
וייעולו ,תו טיפוח המדע ,שילוב הישגי הטכנולוגיה וקידו המחקר ,הקניית השכלה מקצועית
והנהגת שיטות ניהול משוכללות; פיתוח מוא של התעשייה ,קידומה של החקלאות והרחבת
ההתיישבות; פיתוח אוצרות הטבע ומקורות חדשי של מי ; העלאת התפוקה ,הגברת היצוא,
הרחבת התיירות וקידו שירותי התחבורה ביבשה ,בי ובאוויר; הגברת ההשקעות היצרניות
באר על!ידי הו לאומי ,שיתופי ופרטי; עידוד היוזמה השיתופית ,ההסתדרותית והפרטית ,לש
פיתוח משאבי המשק.

עבודה

.6

תעסוקה לכל דורשיה; עילוי ער העבודה והאד העובד; חינו לעבודה והקניית הרגלי עבודה.

ההתיישבות

.7

ההתיישבות ,אכלוס ופיתוח מקי של השטחי הבלתי נושבי במרחבי האר; המרצת ההגשה
החלוצית בבניי המשק והחברה; קיו העיקרו של בעלות הלאו על קרקע המדינה; שמירת
ערכיה של ההתיישבות העובדת ! הקיבו והמושב ! מתו הכרה בחשיבות המכרעת ביישובה של
האר ובעיצוב דמותה של חברת העבודה בישראל.

ירושלי

.8

עדיפות לאכלוסה ופיתוחה של ירושלי בירת ישראל ולריכוז הפעילות הציבורית והתרבותית
בתוכה.

אזורי פיתוח

.9

הושטת עזרה ממלכתית והסתדרותית מיוחדת לאזורי הפיתוח ,לחיזוק ולאיכלוס תו מניעת
התרכזות אוכלוסי מופרזת ברצועת החו.

הסתדרות
העובדי

 .10חיזוק יסודותיה של ההסתדרות הכללית כחברת עובדי ; חידוש שליחותה החלוצית; ביצור
מעמדה ,סמכותה ,חופש פעילותה ושליחותה העצמאית בתחומי האיגוד המקצועי ,בני משק
פועלי עצמאי ,עזרה הדדית ,פעולה תרבותית וחינוכית ,ובכל יתר מישורי פעולתה; הגברת שיתו
הפעולה בי המדינה לבי ההסתדרות; שמירה קפדנית על עקרונותיו החברתיי והלאומיי של
משק הפועלי וטיפוח הזדהותו של הפועל ע מפעלו; שמירה על הדמוקרטיה הפנימית באיגוד
המקצועי ובמקומות העבודה; היערכות ההסתדרות על חבריה ,מוסדותיה ומשקה ,לש הגשמת
המשימות החדשות של עליה וקליטה; חיזוק תנועת הפועלות; הגברת הזיקה של חברי
ההסתדרות להסתדרות  ,יסודותיה ומשימותיה ,והידוק הקשר בי הנבחרי  ,המוסדות
והפעילי לבי המוני החברי .

משק עובדי

 .11א .שקידה על התרחבותו ובסיסו של משק העובדי  ,העלאת כושרו המשקי והחברתי ושיתו
העובדי בהנהלת המפעלי .
ב .טיפוח גרעיני להקמת משק קיבוצי ,מושבי וקואופרטיבי.

מדיניות שכר

 .12א .קיו מדיניות שכר שתבטיח את האינטרס של כלל העובדי ותהיה תואמת את אפשרויות
המשק וצרכי המדינה.
ב .הכוונת השכר והמיסוי במגמה לקד את השוויו הכלכלי והחברתי ,להטיב את רמת שכר
של העובדי בייצור ולשמור על הער הריאלי של השכר.

תנועות הנוער
והדור הצעיר

 .13א .פיתוח פעולה חינוכית ענפה בקרב הנוער הישראלי והכוונתו אל אפיקי של אחריות לאומית
ושל קבלת עול עשייה ! בעתות שלו כבעתות מלחמה ! בהגנה ובביטחו ,במילוי שורות
הנח"ל ,בהתיישבות ובהיאחזויות ,ביצירה משקית ,במערכות החינו ובקידו המדע,
בפעילות חברתית וציבורית ,במיזוג עדות ובקליטת בני נוער מהגולה.
ב .עידוד תנועות הנוער החלוציות והגברת פעילות בקרב הנוער העובד והלומד לש הנהלת
הערכי הלאומיי והחברתיי של תנועת העבודה הישראלית ולש יצירת גרעיני מגשימי
וגופי התיישבותיי .
ג.

קליטת הדור הצעיר במפלגה ,בפעילותה ובשליחותה ,תו שילוב דורות.
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חינו ,השכלה
ומחקר

 .14א .הקפדה על שמירת תוכנו של החינו שיהא "מושתת על ערכי תרבות ישראל והישגי המדינה,
אהבת המולדת ,נאמנות למדינה ולע ! ישראל ,אימו בעבודה חקלאית ובמלאכה ,הכשרה
חלוצית ושאיפה לחברה הבנויה על חירות ,שוויו ,סובלנות ,עזרה הדדית ואהבת הבריות".
ב .העלאת רמת השכלה ,המחקר המדעי והידע המקצועי.
ג.

התקדמות לקראת חינו על ! יסודי חינ וחתירה לקראת שוויו אפשרויות למע מעוטי
היכולת ,ה בחינו העל ! יסודי וה בחינו הגבוה.

ד .שקידה על פיתוח תרבות הגו.
שיתו אנשי
יצירה ומדע

 .15שיתו פעולה והידוק הקשר בי היוצרי בתחו הספרות והאמנות ,המדע והמקצועות
האקדמאי  ,לבי כלל תנועת הפועלי  ,מגמותיה החברתיות והתרבותיות ומסגרותיה הארגוניות.

דמות החברה

 .16עיצוב דמות חברתית לישראל כמדינת עליה ,קליטה ופיתוח ,בעלת רמת חיי הוגנת וקידמה
סוציאלית; הקפדה על טוהר מידות; שקידה על עקרונות השוויו וזכויות האד ללא הבדל מוצא,
דת ,עדה ומי; חלוקה צודקת של ההכנסה הלאומית ,צמצו הפער הכלכלי ,המקצועי ,ההשכלתי
והחברתי בי השכבות השונות; שיפור מצב של השכבות החלשות; חיסול משכנות העוני; מיזוג
עדות העולי לע ! עובד אחד והשבחת יכולת להשתלבות מלאה במשק ,בחברה ,בתרבות,
במינהל הציבורי ובייצוג הדמוקרטי.

דמוקרטיה

 .17עמידה על משמר הדמוקרטיה הישראלית ,כיבוד מוסדותיה ושמירה על העיקרו של הפרדת
הרשויות; הבטחת חירות הביטוי וקיו השפעת של האזרחי על מעשיו של הממשל באמצעות
נבחריה ; טיפוח תאי השלטו המקומי וחיזוק מסגרת סמכויותיו; שמירה על ייצוג נאות של
רובדי החברה הישראלית וטיפוח כוחות חדשי וצעירי של מנהיגות לאומית ופועלית.

האישה העובדת

 .18העלאת מעמדה של האישה בעבודה ובחברה ,ושיתופה המלא בייצוג ובפעילות הציבורית
והמדינית.

חופש מצפו ודת

 .19שמירה על חופש המצפו והדת ,בלא כפייה דתית או אנטי דתית ,תו סובלנות הדדית וסיפוק
הצרכי הדתיי הציבוריי .

תרבות עברית

 .20עידוד היצירה המקורית העברית והתרבות הישראלי ,טיפוח האהבה לאר ולנופה ,לקנייניו
הרוחניי ולמורשתו ההיסטורית של הע היהודי.

אזרחי מבני
המיעוטי

 .21שילוב של האזרחי מבני המיעוטי בחייה של מדינת ! ישראל; כיבוד ייחוד התרבותי
ועצמאות הדתית; העלאת רמת חייה ושיתופ המלא במנהל הציבורי.

הגמוניה חלוצית

 .22הבטחת הגמוניה חלוצית ופועלית בחיי האומה והנהגתה תו שיתו הכוחות הקונסטרוקטיביי
בע – באחריות ובממשל.

ז.

איחוד ואחריות משותפת
.1

סיעותיה של המפלגות המתאחדות ,בכנסת ,ברשויות המקומיות ,בהסתדרות הציונית ובסוכנות
היהודית ,במוסדותיה המרכזיי והמקומיי של הסתדרות העובדי הכללית ,ובכל גו ציבורי
שה משתתפות בו כמפלגות ! יתאחדו ויהוו סיעה אחת בכל אחד מ המוסדות הנ"ל.

.2

שליחי מפלגת העבודה הישראלית בכנסת ובממשלה יקבלו על עצמ את עקרו האחריות
המשותפת.

.3

חברי הסיעה המאוחדת בכל אחד מ המוסדות הנ"ל ינהגו לפי החלטת רוב חברי הסיעה .ערעור
על החלטה כאמור יובא לפני המוסד המרכזי המוסמ של מפלגת העבודה הישראלית והחלטתו
סופית.

.4

סניפי המפלגות בכל מקו ומקו באר יתאחדו לסני אחד.

.5

המפלגות בחו"ל המסונפות למפלגות המתאחדות יתאחדו למפלגה אחת.

האמנה הזאת נחתמה בירושלי בירת מדינת ! ישראל ,היו יו ראשו כ' בטבת התשכ"ח  21בינואר  ,1968ועל החתו
ותיקי התנועה וחברי המזכירויות של שלוש המפלגות המאוחדות.
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פרק ראשו :המוסדות המרכזיי
א .מבוא
מוסדות המפלגה .1

אלה ה המוסדות המרכזיי של המפלגה:
)א( הועידה! המרכז.
)ב( הלשכה.
)ג( מזכירות הלשכה.
)ד( יושב!ראש המפלגה.
)ה( מזכ"ל המפלגה.
)ו( המוסד לביקורת.
)ז( מוסד השיפוט!בית הדי העליו והמוסד לבירור עתירות.

ב.הועידההמרכז
סמכויות .2
הועידההמרכז
)להל:
"המרכז"(

ועדות המרכז .3

א .המרכז הוא המוסד העליו של המפלגה והוא ידו ויחליט בכל הענייני העומדי על הפרק
במפלגה ,למעט בענייני שנמסרו בחוקה זאת להכרעת כלל חברי המפלגה או למוסדות
אחרי של המפלגה.
ב .מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעי!קט א ,המרכז מוסמ לעסוק בענייני הבאי .
) (1לתק או לשנות את החוקה.
) (2לבחור את לשכת המפלגה.
) (3לבחור את מוסד השיפוט.
) (4לבחור את המזכיר הכללי של המפלגה.
) (5לבחור את ועדות המרכז.
) (6לדו בערעורי על החלטות הלשכה.
) (7לאשר איחוד בי המפלגה לבי גו אחר.
) (8לשנות את ש המפלגה.
) (9לדו בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה.
) ( 10בכפיפות לאמור בחוקה זאת ,להתקי תקנות מכוחה.
ג .המרכז רשאי לאצול את סמכותו ללשכת המפלגה ,למעט בענייני שבה נקבע בחוקה
שאי לאצול את הסמכות.
) (1למרכז יהיו הוועדות הקבועות הבאות:
א .ועדה לחברה וכלכלה.
ב .ועדה לשלטו החוק ודמוקרטיה.
ג .ועדה למדיניות חו וביטחו.
ד .ועדת חינו ,תרבות וספורט.
ה .ועדה לעלייה וקליטה.
ו .ועדה לשלטו מקומי.
ז .ועדה לענייני מפלגה.
ח .ועדת תקציב המדינה.
) (2כל ועדה תבחר ביושב!ראש.
) (3המרכז יהיה רשאי להוסי ועדות.
) (4חברי הוועדות יהיו מקרב חברי המרכז בלבד.
) (5חבר מרכז יוכל להיות חבר בוועדה אחת בלבד.
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) (6יושב!ראש ועדה רשאי להזמי לדיוניה משקיפי או מומחי  ,לרבות כאלה שאינ מקרב
חברי המפלגה.
) (7יושב!ראש הוועדה יקבע את סדר היו של הוועדה וינהל את הדיוני .
) (8הוועדות יתכנסו לפחות ארבע פעמי בשנה.
) (9הוועדות ידווחו על פעולותיה למרכז לפחות אחת לשנה.
מספר חברי .4
המרכז

המרכז ייבחר לתקופה של ארבע שני  ,וימנה  1501חברי .

הרכב המרכז .5

המרכז יורכב מנציגי הסניפי  ,מחברי מתוק תפקיד  ,ומחברי לפי סעי קט ג.
א .מספר הנציגי של כל סני ישק את מספר חברי המפלגה בתחו הסני ,שיינת לו
משקל של  ,50%ואת שיעור המצביעי בתחו הסני לרשימת המועמדי לכנסת
בבחירות שקדמו לבחירת המרכז ,שיינת לו משקל של  .50%נציגי הסני ייבחרו על!
ידי מועצת הסני .בסעי זה – סני ,לרבות סני משנה ברשות מקומית עצמאית.
פרטי ייקבעו בתקנות.
ב .חברי המרכז מתוק תפקיד יהיו כל חברי הלשכה ,וכ ראשי רשויות מקומיות מטע
המפלגה ,מזכירי סניפי )לרבות סניפי משנה המייצגי רשויות מקומיות עצמאיות(,
ובתנאי שיש לפחות  150חברי מפלגה ביישוב  ,מזכירי מרחבי מטע המפלגה
בהסתדרות העובדי החדשה ,ומזכירות מרחבי מטע המפלגה בנעמ"ת.
ג .עד  150מחברי המרכז ייבחרו על!ידי ועדה בת שבעה חברי )לרבות יו"ר הוועדה(,
שתיבחר על!ידי הלשכה לפי הצעת מזכירות הלשכה )להל בפרק זה :הוועדה( .יו"ר
הוועדה יהיה מזכ"ל המפלגה ומ"מ יהיו יו"ר הוועדה לענייני מפלגה ונציג יו"ר
המפלגה.
ד .לפחות חמישית מחברי המרכז לפי סעיפי קטני א ו!ג יהיו נשי  .לפחות חמישית
מחברי המרכז לפי סעיפי קטני א ו!ג יהיו צעירי )עד גיל  36בהיבחר (.

כינוס המרכז 6

א .המרכז יתכנס לפחות ארבע פעמי בשנה לישיבות מ המניי .ההזמנה לישיבה מ המניי
תשלח בהתראה סבירה ועל פי הנסיבות .סדר היו יקבע על ידי הלשכה שתזומ לקביעתו
בהתראה סבירה ועל פי הנסיבות על ידי יו"ר המפלגה או מזכ"לה .המרכז רשאי להתכנס
א לישיבות שאינ מ המניי ובאופ דחו ומיידי על פי החלטת יו"ר המפלגה או מזכ"לה,
שיזמנו כינוסו .המרכז יאשר את סדר יומו המוצע בפתיחת ישיבתו או בישיבת לשכה
שתכונס בסמו.
ב .בנוס לישיבות מ המניי ושאינ מ המניי ,המרכז יכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה
בכתב ,של לפחות  40%מחברי המרכז או של  50%מחברי הלשכה .הדרישה תחת
בחתימת יד מקורית )הופ את כינוס המרכז שלא ע"י היו"ר לבלתי אפשרי בפועל(
שתימסר למזכ"ל המפלגה .חבר לא יהא רשאי לדרוש ישיבה מיוחדת יותר מפעמיי
באותה השנה .נעדר חבר מישיבה מיוחדת שכונסה א לבקשתו ,לא יהא רשאי לדרוש
ישיבה מיוחדת במש שנתיי  ,אלא א הנפיק הסבר ראוי .ערר על החלטה זו ידו במוסד
השיפוט על פי התקנות שיתקי המרכז.
ג .ישיבות המרכז ינוהלו על ידי יו"ר המפלגה )מדוע לא ע"י המזכ"ל?( או מי שהוסמ לכ על
ידיו ולאותה ישיבה באופ מיוחד.
ד .סדרי הדיו של המרכז ייקבעו בתקנות שיתקי המרכז.

פקיעת חברות .7
במרכז

חבר מרכז שפקעה חברותו במפלגה או שלא הופיע לישיבת מרכז במש  12חודשי רצופי ,
תפקע כהונתו כחבר מרכז .זכות ערר תעמוד לחבר במוסד השיפוט.

ג .לשכת המפלגה
סמכות הלשכה .8

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
שיתו! סיעות .9

הלשכה היא המוסד המנהל את המפלגה והמפקח על מזכירות הלשכה ,ותדו א בענייני
העומדי על הפרק במפלגה ,תכי את ישיבות המרכז מ המניי וככל הנית את ישיבות
המרכז שאינ מ המניי והמיוחדות.
הלשכה תשקוד על ביצוע החלטות המרכז ,ותדאג לכינוס ישיבותיו מ המניי מידי רבעו
שנה.
הלשכה תדווח למרכז ,לקראת ישיבתו ,על פעולותיה.
הלשכה תדאג לקיו בחירות לפי חוקה זאת במועד.
הלשכה תדו בערעור של חבר לשכה על מעשה או מחדל של מזכירות הלשכה.
דרכי עבודת הלשכה ייקבעו בתקנות.

נושאי שה בתחו פעולתה של סיעת המפלגה בכנסת ,בתנועה הציונית ,בשלטו המקומי,

7
המפלגה

בהסתדרות החדשה ,בנעמ"ת ,או ברשות מקומית תדו ותחליט בה הלשכה בהשתתפות
הנהלת הסיעה הנוגעת בדבר.

הרכב הלשכה .10

הלשכה תהיה מורכבת מחברי מפלגה בלבד .מספר חבריה יהיה  .101היא תיבחר לארבע שני .
הרכב הלשכה יהיה:
א .חברי מתוק תפקיד – חברי מזכירות הלשכה )יו"ר המפלגה ,מזכ"ל המפלגה ,יו"ר
ועדת החוקה וגזבר המפלגה( ,השרי מטע המפלגה ,חברי הכנסת מטע המפלגה,
יו"ר מוסד השיפוט ,וכ יו"ר מרכז השלטו המקומי ,יו"ר הסתדרות העובדי הכללית
החדשה ,יו"ר נעמת ויו"ר הסוכנות היהודית א ה חברי המפלגה ונבחרו לתפקיד
מטעמה.
ב 40 .נציגי הסניפי )לרבות סניפי משנה המייצגי רשויות מקומיות עצמאיות( ,ייבחרו
על!ידי מועצות הסניפי .
ג .שאר החברי ייבחרו על!ידי מרכז המפלגה מבי חבריו ,ובלבד שלפחות רבע מתוכ
יהיו נשי  ,ורבע יהיו צעירי )עד גיל  36בהיבחר (.
הנהלי לבחירת חברי הלשכה לפי סעיפי קטני ב ו!ג והמפתח לייצוג הסניפי לפי סעי קט
ב ,ייקבעו בתקנות.

הפסקת חברות .11
בלשכה

חדל להיות חבר לשכה לפי סעי 10ב או 10ג ,משו שנפטר ,התפטר או חדל להיות חבר מפלגה,
מכל סיבה שהיא ,יבוא במקומו הבא בתור ,על פי פרוטוקול הבחירות.

פקיעת חברות .12
בלשכה בגי אי
השתתפות
בישיבות

חבר לשכה שלא יופיע לישיבות הלשכה במש ארבע ישיבות רצופות או שש ישיבות מהל 12
חודשי – תפקע חברותו .הודעה בכתב על כ תימסר לו על!ידי מזכ"ל המפלגה .ערר על הודעת
המזכ"ל נית יהיה להגיש למוסד השיפוטי.

ישיבות הלשכה .13

א .הלשכה תתכנס לפחות פע בחודש לישיבה מ המניי ותזומ על!ידי יו"ר המפלגה או
מזכ"לה בהתראה סבירה ועל פי הנסיבות .ישיבות לשכה שאינ מ המניי יכונסו בדחיפות
ובהתראה קצרה נוכח הנסיבות על פי החלטת יו"ר המפלגה או מזכ"לה.
ב .יו"ר המפלגה הוא יו"ר הלשכה.
ג .מזכ"ל המפלגה ינהל את ישיבות הלשכה.

ועדות הלשכה .14

א .הלשכה לפי הצעת מזכירות הלשכה ,רשאית לבחור ועדות ,שידונו בענייניה הפנימיי של
המפלגה ,לפי הצור.
ב .הוועדות יהיו מקרב חברי הלשכה בלבד .כל חבר יהיה רשאי להיות חבר בוועדה אחת
בלבד.
ג .ועדה רשאית להזמי לישיבותיה כמשקיפי  ,מומחי  .מסקנות והמלצות הוועדות יובאו
לדיו בלשכה ,במועדי שייקבעו על!ידי מזכירות הלשכה .מזכ"ל המפלגה ינהל את ישיבות
הלשכה.

ד .מזכירות הלשכה
תפקידי .15
וסמכויות

מזכירות הלשכה היא המוסד המבצע של המפלגה .אלה תפקידיה:
א .לשקוד על ביצוע ההחלטות של מוסדות המפלגה.
ב .להנחות את מזכ"ל המפלגה ולמנות למפלגה גזבר.
ג .לדאוג לקיו בחירות במפלגה לפי חוקה זאת.
ד .כל תפקיד אחר שנית לה בחוקה ,בתקנות ,או בנהלי והחלטות שמכוח .
ה .מזכירות הלשכה תדווח למרכז על פעולותיה.

הרכב מזכירות .16
הלשכה

מזכירות הלשכה תורכב מבעלי התפקידי הבאי  ,שיהיו חברי בעלי זכות הצבעה:
א .יו"ר המפלגה – יושב ראש.
ב .המזכ"ל.
ג .יו"ר ועדת החוקה.
ד .גזבר המפלגה.
ה .מוזמני קבועי יהיו רמ"ט המפלגה ,ראש צוות מזכ"ל ,היוע המשפטי ,דובר המפלגה.
ו .הלשכה רשאית ,על פי הצעת יו"ר המפלגה בתאו ע מזכ"ל המפלגה ויו"ר ועדת חוקה,
לצר עד  3חברי נוספי שיהיו בעלי זכות הצבעה.

כינוס מזכירות .17
הלשכה וסדר
יומה

מזכ"ל המפלגה יכי את סדר היו של ישיבות מזכירות הלשכה בתאו ע יו"ר המפלגה ,וישקוד
על קיו ישיבותיה במועדי הדרושי .

8
ה .יו"ר המפלגה
תפקידי יו"ר .18
המפלגה
בחירת יו"ר .19
המפלגה

יו"ר המפלגה יעמוד בראש המפלגה .מכוח תפקידו הוא יהיה מועמד המפלגה לראשות
הממשלה ,ויעמוד בראש המרכז ,הלשכה ומזכירות הלשכה.
יו"ר המפלגה ייבחר על ידי כלל חברי המפלגה לתקופה של ארבע שני .

הזכות להתמודד .20

זכאי להתמודד ולהיבחר ליו"ר המפלגה מי שנתקיימו בו כל אלה:
א .הוא כשיר להיות ראש הממשלה על פי כל די.
ב .הינו חבר מפלגה ארבעה עשר חודשי לפחות טר יו הבחירות ,למעט א נבצר ממנו
הדבר בשל הוראת כל די והתפקד למפלגה מיד בסמו להפסקת המגבלה החלה עליו.
ג .הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה על ידי  300חברי מרכז המפלגה או על ידי 10,000
חברי המפלגה ,אשר הביעו ,בחתימת האישית כאמור ,את תמיכת במועמדותו.

הכרעה בי .21
מועמדי

א .היו שני מועמדי או יותר ,המועמד שקיבל את מספר הגדול ביותר של קולות כשרי הוא
הנבחר ,ובלבד שקיבל לפחות  40%מאות קולות.
ב .לא קיבל א מועמד  40%מהקולות הכשרי  ,או שקיבלו שני מועמדי מספר שווה של
קולות שהוא  40%או יותר מהקולות הכשרי  ,יקוימו כעבור  14ימי מיו הבחירות,
בחירות חוזרות בי שני המועמדי שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרי הגדולי
ביותר של קולות כשרי ; ייבחר המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול
ביותר של קולות.
ג .קיבלו שני המועמדי מספר שווה של קולות כשרי בבחירות החוזרות ,יצורפו מספר
הקולות הכשרי שקיבל כל אחד מה בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרי
שקיבל בבחירות החוזרות ,והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של קולות כשרי
בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות ג יחד ,הוא הנבחר.
ד .א אושר על!ידי ועדת הבחירות מועמד אחד בלבד ,תובא מועמדותו לאישור מרכז
המפלגה.

ו .מזכ"ל המפלגה
מזכ"ל המפלגה – .22
סמכויות,
תפקידי ,ובחירה

א .מזכ"ל המפלגה מופקד על הניהול המשקי ,הכספי והארגוני של המפלגה ,לרבות ניהול בית
המפלגה ,עובדיה ,נותני השירותי לה ,נכסי המפלגה וכספיה .בתוק תפקידו הוא יהיה
חבר המרכז ,הלשכה וחבר מזכירות הלשכה .בהעדרו של יו"ר המפלגה ינהל המזכ"ל את
ישיבות המרכז ,הלשכה ומזכירות הלשכה.
ב .מזכ"ל המפלגה ייבחר על ידי המרכז לתקופה של ארבע שני  .הוא יוכל לשוב ולהציג את
מועמדותו לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת בלבד.

ז .ועדת החוקה
בחירת הוועדה .23
והרכבה

סמכויות הוועדה .24

א .מרכז המפלגה יבחר ביו"ר ועדת החוקה ובחברי ועדת החוקה.
ב .ועדת החוקה תהיה בת  15חברי  ,ובכלל יו"ר מוסד השיפוט ,שיהיה ממלא מקומו .רוב
מקרב חברי מליאת הועדה המשתת בישיבתה ,מוסמ לקבל כל החלטה ולפסוק.
ג .נעדר יו"ר הוועדה מהישיבה ומסר על כ הודעה מראש ,ינהל ממלא מקומו את הישיבה
במקומו.
ד .המרכז רשאי לבחור חמישה ממלאי מקו לחברי ועדת החוקה .נבצר מחבר הוועדה
להשתת בישיבת הוועדה ,יזמי היו"ר ממלא מקו לחבר להשתת בישיבה ודינו לעניי
אותה ישיבה ,החלטתה ופסיקתה ,כחבר הוועדה.
א .נתעורר ספק לגבי חוקיות הלי במוסדות המפלגה ,לפני שננקט אותו הלי או במהלכו ,או
לגבי משמעותה או פירושה של הוראה מחוקת המפלגה תפסוק בעניי ועדת החוקה .פסיקת
הוועדה תחייב את כל מוסדות המפלגה.
ב .ועדת החוקה תפעיל את סמכותה האמורה לבקשת יו"ר המפלגה ,מזכ"ל המפלגה ,יו"ר ועדת
החוקה ,לשכת המפלגה ,מזכירות הלשכה ,או מזכיר מחוז במפלגה )לגבי ענייני במחוזו(.
ועדת החוקה תפעיל סמכותה האמורה ג לבקשת  25%מחברי מרכז המפלגה או  30%מחברי
לשכת המפלגה ,וכ לבקשת  10%מחברי מועצת המחוז – לגבי ענייני של המחוז .בקשת
החברי תוגש בחתימת יד מקורית ,המאשרת תוכ בקשת הפעלת הסמכות.
ג .נתעוררה בעיה שאי עליה הוראה בחוקה זו ,או שנתגלה צור בתיקו או שינוי בהוראת
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החוקה ,תגיש ועדת החוקה הצעה למרכז המפלגה בנדו.

ח .המוסד לביקורת
כפיפות למוסד .25
לביקורת ואי
תלותו

א .כל המוסדות ,הגופי  ,הוועדות ,עובדי המפלגה וחברי המפלגה והנציגי העושי בשליחותה,
יהיו נתוני לביקורת של המוסד לביקורת עפ"י ההוראות והכללי שבפרק זה.
ב .המוסד לביקורת ,בכל פעולותיו ,לא יהיה כפו למרותו של שו מוסד ממוסדות המפלגה,
פרט למרכז המפלגה ולוועדת החוקה.

סמכות המוסד .26
לביקורת
ותפקידיו

א .בביקורת הנערכת על!ידי המוסד ,יפקח המוסד על שמירת הדי ,החוקה והתקנות ,על טוהר
המידות ,על ניהול תקי וסדרי נכוני  ,על חסכו ויעילות ומניעת רשלנות ובזבוז ,וא
הפעולות הנעשות מועילות להשגת היעדי שנקבעו לה.
ב .אלה ה תפקידיו וסמכויותיו של המוסד:
לבקר דר קבע ,ביקורת כספית וניהולית ,בי ביוזמתו ובי על פי דרישה תו מעשה ולאחר
מעשה ,ה במרכז וה בסניפי  ,ובכל גו ,פורו או מוסד מפלגתי כלשהו ,על הענייני
שיפורטו להל:
 .1הנכסי של המפלגה ,אופ ניהול ואימות הבעלות עליה  ,דרכי שמירת הרכוש ,החזקת
הכספי והשקעת .
 .2הענייני הכספיי  ,הכנסות והוצאות ,הנהלת החשבונות והמאזני .
 .3דרגות המשכורות של עובדי המפלגה וזכויותיה ; תשלומי האש"ל ותשלומי הניתני
לעובדי לש שמירה מפני חריגות כלשה.
 .4ביקורת כספית וניהולית שוטפת על הסניפי והמחוזות.
 .5מימו הבחירות המוקדמות ,כולל ביקורת על המועמדי  ,הכנסותיה  ,הוצאותיה ,
והנהלת החשבונות שלה .
 .6ביקורת על כל מערכות הבחירות ,בי פנימיות ובי חיצוניות ,שהמפלגה מעורבת בה.
 .7ביקורת כספית על הסיעה בכנסת.
 .8בקרה שוטפת.
 .9מעקב אחר ביצוע החלטות בעלות משמעות כספית שנתקבלו בכל הפורומי  ,המוסדות
והוועדות במפלגה.
 .10בדיקת הניהול התקי ומילוי הנחיות מבקר המדינה ודיני המדינה.

בחירת המוסד .27
והרכבו

מרכז המפלגה יבחר את יו"ר המוסד וחברי ועדת הביקורת.
מספר חברי ועדת הביקורת יהיה שבעה ,ובכלל יושב ראש המוסד לביקורת ,אשר יעמוד
בראש ועדת הביקורת.
יו"ר המוסד לביקורת וחברי ועדת הביקורת יהיו חברי המפלגה ,א לא יהיו חברי המוסדות.
סמו ככל האפשר לאחר בחירת  ,יחתמו יו"ר המוסד וחברי ועדת הביקורת ,בישיבת מרכז
המפלגה או הלשכה ,על הצהרת אמוני שנוסחה יפורט בתקנות.
חדל חבר ועדת הביקורת מפעילות מכל סיבה שהיא ,התפטר או נפטר – יבחר מרכז המפלגה
חבר אחר במקומו.
ליו"ר המוסד לביקורת יהיה כפו מבקר פני  ,אשר כישוריו יהיו בהתא לנדרש בחוק
הביקורת הפנימית ,תשנ"ב!.1992

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

תקופת כהונה .28

יו"ר המוסד .29
לביקורת

ועדת הביקורת .30

תקופת כהונת של יו"ר המוסד לביקורת ושל חברי ועדת הביקורת תהיה חופפת את תקופת
כהונתו של המרכז ועוד שישה חודשי  .המרכז רשאי להארי את תקופת כהונת בשישה
חודשי נוספי .
א .יו"ר המוסד לביקורת יהיה אחראי לפעילות המוסד וינהל את עבודתו.
ב .היו"ר ינהל את ישיבות ועדת הביקורת ,והוא ייצג את הוועדה ואת המוסד בפני כל הגורמי
המוסמכי לכ ,בי בתו המפלגה ובי מחוצה לה.
ג .יו"ר המוסד לביקורת יהיה ממונה ישירות על מבקר הפני של המפלגה ועל עובדי המוסד
לביקורת.
א .ועדת הביקורת תתכנס בתדירות קבועה בהתא לתקנות.
ב .הוועדה תאשר ,מדי שנה ,תוכנית עבודה וביקורת שנתית שתוגש לה על!ידי מבקר הפני  .כ
תהיה הוועדה רשאית לקבוע תוכניות ביקורת ספציפיות בהתא לצורכי השעה.
ג .תקציב המוסד לביקורת יוכ על!ידי ועדת הביקורת ויובא לדיו ולהחלטה בלשכת המפלגה.
ד .ועדת הביקורת תהיה אחראית בלעדית על תקציב הוצאותיו של המוסד לביקורת.
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ה .הוועדה תקבל במהל השנה דיווח שוט ממבקר הפני בדבר ביצוע תוכניות הביקורת
השנתיות והספציפיות שהוטלו עליו.
ו .בתו כל שנה תגיש ועדת הביקורת דוח מסכ על פעולותיה באותה שנה.
מבקר הפני .31

א.
ב.

ג.
ד.

ה.

מבקר הפני של המפלגה ימונה לתפקידו על!ידי לשכת המפלגה לפי המלצת מזכירות
הלשכה ויו"ר המוסד לביקורת ויהיה בעל כישורי על!פי כל די.
מבקר הפני של המפלגה יבצע את כל הביקורת הפנימית במפלגה בהתא להנחיות ועדת
הביקורת שיינתנו לו באמצעות יו"ר המוסד לביקורת ,בכפו לחוקת המפלגה ,ובהתא
לעקרונות ולכללי שנקבעו בחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב!.1992
מבקר הפני יהיה כפו ליו"ר המוסד לביקורת.
מבקר הפני יגיש לוועדת הביקורת ,באמצעות יו"ר המוסד לביקורת ,את תוכנית העבודה
השנתית ואת תוכניות הביקורת הספציפיות .כ יציע מבקר הפני  ,בהתא לכ ,את תוכנית
כוח האד והמשאבי הנדרשי לש ביצועה ,והצעתו תובא על!ידי יו"ר המוסד לביקורת
להחלטת ועדת הביקורת ולאישורה.
מבקר הפני יגיש לועדת הביקורת באמצעות יו"ר המוסד לביקורת דיווח שוט על ביצוע
תוכנית הביקורת ,וכ יגיש לה ,באמצעות היו"ר כאמור ,דוחות מסכמי כנדרש.

עובדי הביקורת .32
הפנימית

א .עובדי הביקורת הפנימית ייבחרו לתפקיד על!ידי יו"ר המוסד לביקורת בהתא להמלצות
מבקר הפני  ,ובחירת תאושר על ידי ועדת הביקורת.
ב .יו"ר המוסד לביקורת יהיה רשאי מיוזמתו או על!פי המלצת מבקר הפני  ,ובאישור ועדת
הביקורת ,למנות למבקר הפני עוזרי מומחי שיסייעו לו בעבודתו ,הכול כפי שימצא
לנכו ,לש עריכת ביקורת כאמור.

חובת ההופעה .33

א .כל חבר מפלגה חייב להופיע בפני המוסד לביקורת ,לפי דרישתו ,בי כפרט ובי כנציג מוסד
מפלגתי ,וחייב למסור למוסד כל מסמ או מידע שברשותו לצור עריכת הביקורת ,הפיקוח
או הבירור ,הכול לפי העניי ,ובלבד שאותו מסמ או מידע אינו שיי למוסד שמחו
למוסדות המפלגה.
ב .המוסד רשאי להגיש תובענה למוסד השיפוט של המפלגה נגד חבר המסרב להיענות לדרישה
של המוסד לביקורת כאמור בסעי קט א ,ולדרוש הוצאתו מהמפלגה.

הטיפול .34
בממצאי
ובהמלצות

א .דוחות וחוות דעת ,ממצאי והמלצות שיוכנו על!ידי המוסד לביקורת יוגשו על!ידי ועדת
הביקורת ,באמצעות יו"ר המוסד לביקורת ,ליו"ר המפלגה ולמזכ"ל המפלגה.
ב .דוחות או חוות דעת העוסקי בעניי מהותי ,יונחו על שולח לשכת המפלגה א החליטו על
כ יו"ר המפלגה ,או המזכ"ל או יו"ר המוסד לביקורת.
ג .ועדת הביקורת תהיה רשאית להורות כל הוראה שהיא ביחס לדוחות או חוות הדעת הנ"ל,
ובכלל זה הוראה או הגשה ישירות ללשכה או למרכז המפלגה.
ד .מזכ"ל המפלגה אחראי לביצוע הנדרש בעקבות הממצאי  ,ההמלצות והמסקנות של המוסד
לביקורת.

ט .מוסד השיפוט
אי תלות .35

א .מוסד השיפוט )בית הדי והמוסד לבירור עתירות( הוא המוסד הבלעדי לשיפוט פנימי בענייני
המפלגה וחבריה בהתא להוראות פרק זה.
ב .חברי המפלגה ,העובדי במפלגה ,הנציגי העושי בשליחותה וכ מוסדותיה המרכזיי
והמקומיי  ,למעט מרכז המפלגה ,יהיו כפופי להחלטותיו ולהוראתו של המוסד השיפוטי,
להוציא פירוש החוקה כפי שנקבע על ידי ועדת החוקה.
ג .בפעולותיו על פי ההוראות והכללי שלהל לא יהיה המוסד כפו למרותו של שו מוסד
ממוסדות המפלגה ,פרט למרכז וכ לועדת חוקה בפירוש החוקה כפי שנקבע על!ידי ועדת
החוקה.
ד .המוסד ישפוט על פי חוקת המפלגה ותקנותיה ובכפיפות לדי.

כפיפות .36
למוסד השיפוט

כל חבר מפלגת העבודה כפו לשיפוט בלעדי בענייני המפלגה במוסד השיפוט בענייני
שבתחו סמכותו.
מצא המוסד כי נושא העתירה נוגע לעניי פלילי במהותו ,יפסיק את הדיו בה וימסור על כ
הודעה בכתב למזכ"ל המפלגה.

א.
ב.

בחירת .37
מוסד השיפוט
ומש& כהונת
השופטי

א .המרכז יבחר ביו"ר המוסד ובחבריו )להל :השופטי (.
ב .מספר השופטי ובכלל היו"ר יהיה .22
ג .נפטר או התפטר יו"ר המוסד או שופט ,יבחר המרכז חבר אחר במקומו.
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ד .נבצר מיו"ר המוסד או משופט למלא את תפקידו ,או שנעדר דר קבע מישיבות המוסד ,יבחר
המרכז חבר אחר במקומו.
ה .סמו ככל האפשר לאחר היבחרו יחתו יו"ר המוסד וכל שופט בישיבה של המרכז או של
לשכת המפלגה על הצהרת אמוני שנוסחה ייקבע בתקנות.
ו .תקופת כהונת של יו"ר המוסד והשופטי תהא חופפת לתקופת כהונתו של מרכז המפלגה
ועוד ששה חודשי  .מרכז המפלגה רשאי להארי את תקופת כהונת לששה חודשי
נוספי .
יו"ר מוסד .38
השיפוט

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בחירת הרכבי .39

החלפת שופט .40

יו"ר המוסד ינהל את פעולות המוסד.
הוגשה תובענה למוסד השיפוט יקבע יו"ר המוסד איזה הרכב מ ההרכבי של שלושה ידו
בה.
יו"ר המוסד יקבע את תור המשפטי  ,מועדי הישיבות ומקומ.
יו"ר המוסד אחראי על תקציב הוצאותיו של המוסד והוא רשאי למנות עובדי שיהיו כפופי
להוראותיו.
כל תפקיד שאינו שיפוטי ,שיוחד בפרק זה ליו"ר המוסד ,יקיי אותו בהתייעצות ע חברי
ערכאת הערעור שהוא עומד בראשה.

מליאת המוסד תבחר מתוכה ,לפי הצעת יו"ר המוסד:
א .חמישה הרכבי קבועי של שלושה ,שידונו כערכאה ראשונה .אחד מהשלושה ,שבו תבחר
מליאת המוסד ,יכה כאב מוסד השיפוט.
ב .הרכב אחד קבוע של שבעה ,שישב כערכאת ערעור .יו"ר המוסד יהיה אחד מהשבעה והוא
יכה כאב המוסד של ערכאת הערעור.
ג .הרכב של שישה חברי שידונו בענייני חברות בפלגה ,מתו הרכב זה ימונה המותב.
נבצר משופט למלא תפקידו בהרכב ,תו כדי בירור תובענה ,יצרפו שאר חברי ההרכב ,לפי הצעתו
של יו"ר המוסד ,שופט אחר במקומו .היה ההרכב של ערכאה ראשונה – ימונה השופט המחלי
מתו שופטי הערכאה הראשונה .המוסד ימשי בדיו מהנקודה שבה הפסיק השופט שהוחל
לשבת בבירור.

פסילת ופרישת .41
שופט

א .ראה שופט שהוא נוגע בדבר העומד לבירור בפניו – יפרוש מ המשפט .יו"ר המוסד ימנה
שופט אחר במקומו ,לאותו הרכב ,לאותו משפט בלבד .היה ההרכב של ערכאה ראשונה –
ימונה השופט המחלי מתו שופטי הערכאה הראשונה.
ב .נטענה טענת פסלות נגד שופט יחליט בה ההרכב לאלתר.

פומביות הדיו .42

ישיבות מוסד השיפוט תהיינה פתוחות בפני חברי המפלגה .אול רשאי הרכב מוסד השיפוט
להחליט שבירור מסוי  ,כולו או חלקו ,יתברר בפניו בישיבה סגורה ויהיו נוכחי בו ,חו
מהשופטי והסגל המנהלי של המוסד ,הצדדי לדיו בלבד.

סמכות מוסד .43
השיפוט והעברה
לגישור

א .תובענות שהצדדי לה ה חברי המפלגה ו/או מוסדותיה ,בכל הנוגע לקיו חוקת המפלגה
ותקנותיה או להליכי משמעתיי נגד חבר מפלגה ,למעט תובענות הצהרתיות שעניינ פירוש
החוקה בלבד ,יתבררו על ידי מוסד השיפוט.
ב .מוסד השיפוט רשאי ,בהסכמת הצדדי  ,להעביר את בירור התובענה להליכי גישור בפני
מגשר שהוא חבר המפלגה.

תובענה להוצאת .44
חבר מהמפלגה

לא תוגש תובענה למוסד השיפוט להוצאת חבר מפלגה אלא על ידי מזכירות הלשכה ,מזכ"ל
המפלגה ,או על ידי מזכירות הסני )לרבות סני משנה שבתחו רשות מקומית אחת(.

סדרי הדיו .45
תובענה .46
קנטרנית או
שלא בסמכות
מוסד השיפוט
סעד זמני .47
פסק די .48

הוצאת חבר .49

סדרי הדיו במוסד השיפוט ייקבעו בתקנות.
ראה המוסד שתובענה היא קנטרנית ,טורדנית ,או נוגעת לשאלה הנתונה לפי החוקה ,התקנות או
כל די להכרעתו של מוסד אחר של המפלגה או לסמכותו הבלעדית של גו מחו למפלגה ,רשאי
המוסד לדחותה על הס.
מוסד השיפוט רשאי לתת החלטת ביניי  ,ובכלל זה צו מניעה וצו עשה ,וכ להטיל על הצד
המפסיד את הוצאות הדיו.
א .סיי מוסד השיפוט את הבירור המשפטי יית פסק דינו המנומק בכתב ,בחתימת כל חבריו.
העתק מפסק הדי יועבר למזכ"ל המפלגה.
ב .המוסד רשאי לכלול בפסק דינו צו מניעה וצו עשה ,וכ רשאי המוסד לצוות על הוצאת חבר
מהמפלגה לזמ קצוב או ללא הקצבת זמ.
המוסד רשאי לפסוק על הוצאתו של חבר מהמפלגה בשל אחת מהסיבות הבאות:
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מהמפלגה

א.
ב.
ג.

הורשע בעבירה שיש עימה קלו.
הפר ביודעי את החוקה ,התקנות ,או החלטה של מוסד מוסמ של המפלגה.
הפר ביודעי ובאופ חמור את משמעת המפלגה ,לרבות סירב או נמנע ,בהיותו חבר מוסד
ארצי או מקומי של המפלגה ,להשתת באורח פעיל או לקבל משימה מוגדרת במערכת
בחירות חיצונית בו המפלגה מתמודדת) .קיצוני ,בולשביקי ,לא דמוקרטי(
הצטר למפלגה אחרת או לרשימת מועמדי של מפלגה אחרת.
פעל בבחירות נגד רשימת המפלגה או שפעל בעד רשימת מועמדי אחרת ללא היתר של מוסד
מוסמ.

א.

הוגשה תובענה להוצאת חבר מהמפלגה ,רשאי המוסד להשעות את החבר מחברותו במפלגה
עד לקבלת החלטה סופית בתובענה.
לא יחליט המוסד להשעות חבר כאמור בסעי קט א אלא לאחר שניתנה לאותו חבר
אפשרות להשמיע טענותיו נגד ההשעיה.
הושעה חבר מחברותו במפלגה – לא ישתת בהצבעה בא אחד ממוסדות המפלגה שבו יש
לו זכות הצבעה ,לא יהיה מועמד המפלגה לתפקיד כלשהו ,לא ייצג אותה ולא יוזמ לישיבות
ולאסיפות של המפלגה.

ד.
ה.
השעיה מחברות .50

ב.
ג.

די חבר סרב .51

ערעור .52
ערעור קנטרני .53

א .הוזמ חבר למוסד השיפוט ולא התייצב ,או לא מילא אחר צו המוסד או המסרב לקיי פסק
דינו של המוסד ,רשאי המוסד להחליט על השעייתו מתפקידו או מחברותו במפלגה.
ב .המשי חבר בביזיו המוסד רשאי המוסד ,לאחר שאפשר לחבר לטעו את טענותיו בעניי,
להחליט על הוצאתו מהמפלגה ,וא הוא מייצג את המפלגה – לשלול את זכותו לייצגה.
התקופה להגשת ערעור לערכאת הערעורי היא  30יו מיו מסירת פסק הדי.
ראתה ערכאת הערעור שערעור שהוגש בפניה הוא קנטרני או טורדני ,רשאית היא לדחותו על
הס.

פרסו פסק .54
הדי

פסק הדי יפורס  ,א נית לכ היתר של יו"ר המוסד.

תקציב מוסד .55
השיפוט

תקציב מוסד השיפוט יוצע על!ידי יו"ר המוסד ויובא לדיו ולהחלטה בלשכת המפלגה.

55א'

תוטל אגרה על הצדדי בדיו לכסוי עלויות בפועל של ההלי.

י .רציפות כהונה
רציפות כהונה .56

א .כל מוסד ממוסדות המפלגה יוסי לכה בהרכבו היוצא עד לבחירת המוסד בהרכבו הנכנס
ויאחוז בכל סמכויותיו.
ב .המרכז יכונס על!ידי יו"ר המפלגה תו חודש מיו היבחרו; הלשכה תכונס על!ידי יו"ר
המפלגה תו שבועיי מיו היבחרה; מזכירות הלשכה החדשה תכונס על!ידי יו"ר המפלגה
תו שבועיי מיו היבחרה.

פרק שני :חברות במפלגה
א .הצטרפות והתפקדות למפלגה
חבר המפלגה .57

א .כחבר המפלגה ייחשב מי שהיה חבר המפלגה ביו אישור חוקת המפלגה ולא יצא או הוצא
מאז מהמפלגה ,וכ מי שהתקבל כחבר המפלגה – הכול בכפיפות לתקנות שייקבעו בעניי זה.
ב .אזרח תושב ישראל שמלאו לו  17שנה ואיננו חבר במפלגה אחרת יכול להגיש בקשה להתקבל
כחבר המפלגה – הכול בהתא לתקנות שייקבעו בעניי זה.
ג .חבר תנועת העבודה הציונית ,שעלה לאר ,יהיה חבר מפלגה מכוח חברותו בתנועת העבודה
הציונית – הכול בכפיפות לתקנות.
ד .חבר מפלגה אחרת שהתאחדה ע מפלגת העבודה הישראלית יהיה חבר המפלגה מכוח
חברותו במפלגה האחרת.

התפקדות .58
והצטרפות
למפלגה

א .כל מי שמבקש להתפקד כחבר המפלגה ימלא טופס התפקדות ,ויחתו על הצהרה בנוסח
שייקבע בתקנות וישל דמי חבר על פי מה שיקבע ע"י מרכז המפלגה.
ב .מרכז המפלגה יהיה רשאי לקבוע בתקנו הליכי קבלת חבר למפלגה ,של מפקד החברי
במפלגה והפיקוח על המפקד ,דמי החבר ,שיעוריה ודר גביית  ,וכ את הדרכי לאכיפת
תשלו דמי החבר ,לרבות ההליכי לחידוש החברות במפלגה או במוסד מפלגתי של מי שחברותו
הופסקה בשל אי תשלו דמי חבר.
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ג .ערעורי בשאלות של חברות ,מפקד ודמי חבר יוגשו למוסד השיפוטי בהתא לתקנו שיאושר
על ידי מרכז המפלגה.
הצטרפות חבר .59
במפלגה אחרת
ועדה לפיקוח על .60
התפקדות
חברי
עררי .61
"נוער עבודה" .62

חבר במפלגה אחרת רשאי להיות חבר מפלגת העבודה ,רק א הגיש למפלגת העבודה תצהיר כדי,
כי הודיע למפלגה האחרת במכתב רשו על ביטול חברותו וכי בשנה שקדמה להגשת התצהיר לא
נטל חלק בבחירות פנימיות של המפלגה האחרת ,וכ את העתקו של המכתב הרשו הנ"ל.
יו"ר מוסד השיפוט רשאי למנות ועדה לפיקוח על החוקיות ,המהימנות והתקינות של התפקדות
חברי  ,שסמכויותיה ודרכי פעילותה ייקבעו בתקנות.
ערעורי בשאלות של חברות ,מפקד ודמי חבר יוגשו למוסד השיפוטי בהתא לתקנות.
א .נוער עבודה יארג ויקבל חברי צעירי שמלאו לה  14שנה לש הכנת לחברות מלאה
במפלגה.
ב .זכויותיה  ,חובותיה ודרכי התארגנות של חברי נוער עבודה בי הגילי  14ו! 17ייקבעו
בתקנות.

ב .זכויות חברי
זכויות החבר .63

חבר מפלגה זכאי ,בכפיפות להוראות חוקה זאת ולתקנות ,ליטול חלק בקביעת דרכה של המפלגה
והכרעותיה בענייני רעיוניי  ,ארגוניי  ,חברתיי  ,כלכליי ומדיניי  ,בדרכי כלהל:
א .לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה המקומיי והארציי ולבחור את יו"ר המפלגה ואת
מועמדיה לכנסת.
ב .להיות מועמד לרשימת המועמדי של המפלגה לכנסת ,למוסדות ארציי או מקומיי של
הסתדרות העובדי הכללית החדשה הכללית ולרשות מקומית.
ג .להשתת באופ פעיל באסיפות כלליות של סניפו ושל כל תא מפלגתי אחר שהוא נמנה עימו.
ד .להציע לפרסו את דבריו ודעותיו בפרסומי של המפלגה.
ה .להשתת במשאל חברי  ,א ייער.
ו .להשתת בהקמה או בפעילות של חוג רעיוני ,מקומי או ארצי ,בתנאי שאותו חוג קיבל אישור
לשכת המפלגה.

השתתפות .64
בהוצאות

נית לקבוע בתקנות כללי להשתתפות המפלגה בהוצאות לייצוג משפטי של חבר המפלגה שנגרמו
עקב תפקידו במפלגה.

הזכות לבחור .65
ולהיבחר

א .הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה בבחירות בה משתתפי כלל חברי המפלגה
מותנית בחברות בת תוק ובהכללת ש החבר בספר הבוחרי שיפורס לפני הבחירות
למוסדות או לתפקידי העומדי לבחירה.
ב .א לא נקבע אחרת בחוקה זאת ,בספר הבוחרי ייכללו חברי שהתפקדו למפלגה לפחות
ארבע עשר חודשי לפני מועד הבחירות.
ג .חבר המפלגה זכאי לבחור במסגרת סני אזור מגוריו על!פי מקו מגוריו ,מרכז חייו,
כמשמעות פירושו בדי ,או במקו עבודה שאושר כאזור בחירה ,א יוכל להציג מועמדותו
לבחירה למוסדות ארציי של המפלגה בכל סני ,כפי שימצא לנכו.
ד .חבר שבמהל תקופת כהונה במוסד מפלגתי מקומי או כנציגו במוסד מפלגתי ארצי עבר
להתגורר דר קבע בישוב אחר – ימשי לכה באותו מוסד מקומי או כנציגו עד תו תקופת
הכהונה.

ג .חובות חברי
חובות החבר .66

חובות בעלי .67
תפקידי

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

לשמור אמוני למפלגה ,לאמנת היסוד שלה ,לחוקתה ,לתקנותיה ולהחלטותיה.
להיענות לקריאת המפלגה למעשי של התנדבות אישית ,כמיטב יכולתו.
להיענות לקריאת המפלגה למעשי של התנדבות כספית ,כמיטב יכולתו.
להתייצב ע המפלגה במערכותיה ,כמיטב יכולתו.
לשל למפלגה דמי חבר.
להשתיי ארגונית לסני המפלגה באזור מגוריו כמשמעו לעיל.

חבר מפלגה שנבחר לכה במוסד מפלגתי או שנבחר לייצג המפלגה במוסד חיצוני ,חייב להשתת
בישיבות אותו מוסד .נעדר החבר משלוש ישיבות רצופות או משליש מ הישיבות של אותו מוסד
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במש שנה ,ללא סיבה סבירה שתנומק בכתב ,רשאי מזכ"ל המפלגה להגיש לבית הדי תובענה
להפסקת חברותו של החבר באותו מוסד.

ד .הפסקת חברות
הפסקת חברות .68

 .1חברותו של חבר במפלגה תיפסק באחד המקרי הבאי :
א .א הודיע בכתב על הפסקת חברותו במפלגה.
ב .א המוסד השיפוטי פסק על הוצאתו מהמפלגה.
ג .פרש מסיעה של המפלגה בגו חיצוני ונשאר חבר באותו גו.
ד .הודיע החבר על הצטרפותו למפלגה אחרת או ששמו נמצא ברשימת המועמדי או החברי של
מפלגה או רשימה אחרת המתמודדת בבחירות שבה משתתפות ג רשימת המפלגה או רשימה
אחרת שבה המפלגה תומכתה ,וזאת ללא אישור לשכת המפלגה או מזכירות המחוז או הסני ,או
הביע תמיכה פומבית ברשימה כזו.
ה .א הודיע החבר ברבי כי לא הצביע או יימנע מלהצביע בעד רשימת המפלגה המתמודדת
בבחירות) .זכותו של חבר מפלגה להביע עמדתו באופ של אי הצבעה! (
ו .לא שיל החבר דמי חבר תו חודש מיו שניתנה לו התראה בכתב על אי התשלו .
 .2מזכ"ל המפלגה או מזכיר הסני יודיע בכתב לחבר על הפסקת חברותו.

ערעור .69
חידוש חברות .70

חבר שחברותו במפלגת פסקה לפי סעיפי קטני )(1)68ג( עד )(1)68ו( ,רשאי לערער על כ תו 30
יו בפני מוסד השיפוט.
בית הדי רשאי לקבוע מש זמ שבסיומו יוכל החבר לשוב ולהתפקד למפלגה .החבר יוכל
להתקבל מחדש כחבר המפלגה רק א המליצו על כ מזכירות הסני או מזכ"ל המפלגה.

פרק שלישי :תאי המפלגה
א .הסני!
יסוד סני! .71

א .הסני הוא התא היסודי של המפלגה .בכל ישוב יתקיי סני אחד בלבד של המפלגה.
"ישוב" בסעי זה – מקו שיש בו אחד מאלה;
עירייה ,מועצה מקומית ,מועצת פועלי  ,ועד מקומי המוכר ביחידה מוניציפאלית לרבות ועדי
מושבי ומזכירויות של קיבוצי .
ב .יסוד סני טעו אישור לשכת המפלגה.
הלשכה רשאית לאשר יסוד סני א נרשמו בו לפחות  25חברי מפלגה.
ג .לשכת המפלגה רשאית ליזו או לאשר יסוד סני ,שיכלול חברי המתגוררי במספר
ישובי  ,א ראתה שמספר החברי בכל אחד מ הישובי  ,או מקצת  ,הוא קט מכדי
לקיי סניפי עצמאיי .

צרו! חברי .72
לסני!

לשכת המפלגה רשאית לצר לסני בישוב מסוי חברי מפלגה שה תושבי שכונה שאי לה מעמד
מוניציפאלי כלשהו ,או המתגוררי במוסד חינוכי אזורי ,ובלבד שאותה שכונה או מוסד חינוכי
סמוכי ככל האפשר לאותו ישוב.

סמכויות הסני! .73
ותפקידיו

הסני מוסמ לפעול ,באמצעות מוסדותיו ,כדלקמ:
א .לקבל חברי חדשי למפלגה.
ב .לדו ולהחליט בענייני המפלגה המקומיי .
ג .לארג ולקיי פעולות ארגוניות ,ציבוריות ,תרבותיות ,חברתיות והסברתיות.
ד .לקבוע את רשימת המועמדי של המפלגה לרשות המקומית או למועצת הפועלי  ,א
הוחלט על!ידי המוסד המוסמ של המפלגה להגיש רשימה כזאת ,פרט למועמד לכה בראש
הרשות המקומית ,ולמועמד לכה כיו"ר מועצת הפועלי  ,שייבחרו ,א יוחלט על הצגת
מועמד של המפלגה לתפקידי אלה ,על פי הוראות החוקה.
ה .לדו בעמדות עקרוניות שתנקוט סיעת המפלגה ברשות המקומית או במועצת הפועלי .
ו .לבחור את נציגיו במוסדות המחוז ,למוסדות המרכזיי ולרשימות המועמדי של המפלגה
בבחירות כלליות ,הכול בהתא לשיטת הבחירות הקבועה בחוקה.
ז .לדו ביוזמתו ,או על פי יוזמת המוסדות המרכזיי של המפלגה ,בענייני הכלליי העומדי
על סדר יומה של המפלגה ,ולהמלי ללשכת המפלגה בענייני אלה.
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ח.
ט.
י.
יא.
יב.

הכרעת הלשכה .74
בענייני
מקומיי
הקמת סניפי .75
משנה

מוסדות הסני! .76
מועצת הסני! .77

לדווח בכתב על פעולותיו והחלטותיו ללשכת המפלגה.
לגבות דמי חבר או כל תשלו אחר שהוטל על חברי המפלגה על פי החוקה או התקנות.
לארג פעולות התנדבות אישיות או כספיות בי חברי המפלגה ואוהדיה ,כפי שייקבע על ידי
המוסדות המוסמכי של המפלגה.
לקבל מזמ לזמ ,דוח משליחי המפלגה ברשות המקומית ובמוסדות הסתדרות העובדי
הכללית החדשה המקומיי .
לקבל מ המוסדות המרכזיי של המפלגה הסברי מוסמכי על החלטות או מעשי של
מוסדות המפלגה ושל שליחיה במוסדות המדינה ,הסתדרות העובדי הכללית החדשה
והתנועה הציונית.

ענייני מקומיי שלדעת יו"ר המפלגה או מזכירות הלשכה יש לה השפעה ארצית ,לא יכריעו
בה מוסדות הסני או המחוז ,אלא לאחר התייעצות בלשכת המפלגה .נחלקו הדעות בי לשכת
המפלגה לבי מוסדות הסני – תכריע עמדת לשכת המפלגה.
א .סני שבו לפחות  1,000חברי רשאי ,בהחלטה מיוחדת של מועצת הסני ובאישור לשכת
המפלגה ,להקי סניפי משנה ,שכל אחד מה יכלול חברי המתגוררי באזור רצו ומוגדר.
ב .הלשכה תאשר הקמת סניפי משנה א לדעתה הסיבות להקמת נעוצות:
 .1בתנאי גיאוגרפיי ;
 .2במספר חברי רב מכדי לקיי פעילות תקינה של הסני.
ג .הלשכה רשאית ,מיוזמתה ,להמלי בפני מוסדותיו של סני כאמור בסעי קט א על חלוקתו
לסניפי משנה ,א הדבר נראה לה רצוי מפאת ריבוי החברי בסני או לש שיפור תפקידו.
מוסדותיו של הסני ה  :המועצה ,והמזכירות .הסני רשאי לבחור ג במזכירות מצומצמת.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מועצת סני שיש לו סניפי משנה ,תהיה מורכבת מנציגי המועצות של סניפי המשנה,
בהתא למספר החברי בכל סני משנה.
מועצת הסני תיבחר על ידי כלל חברי המפלגה בסני ,בסני משנה על ידי כלל החברי
בסני המשנה ,על פי תקנו בחירות שיאושר בלשכה.
בסני שאי לו מועצה נבחרת ,תיחשב אסיפה כללית של החברי כמועצת הסני.
מועצת הסני תתכנס אחת לשלושה חודשי לפחות.
ישיבות המועצה יהיו פתוחות לחברי המפלגה ולמוזמני  ,בי דר קבע ובי לישיבה
מסוימת .המועצה רשאית ברוב קולות להחליט על קיו ישיבה סגורה.
מועצת סני רשאית בתקופת כהונתה לצר להרכבה ביוזמתה או לבקשת לשכת
המפלגה ,חברי נוספי בשיעור שלא יעלה על  10%מהרכבה ,ובלבד שההחלטה
נתקבלה ברוב של שני שלישי מחברי המועצה ,ואושרה על ידי לשכת המפלגה.

מזכירות הסני! .78

המזכירות תשקוד על ביצוע החלטות המועצה וקיו סדיר של ישיבותיה .א נבחרה מזכירות
מצומצמת ,תשקוד היא על ביצוע החלטות המועצה והמזכירות ועל קיו סדיר של ישיבותיה.

בחירת מזכיר 79
ומזכירות הסני!

א .לא יאוחר מחודשיי אחרי הבחירות למועצת הסני תתכנס המועצה לבחירת מזכירות
ומזכיר סני .מספר חברי המזכירות לא יפחת מרבע ולא יעלה על שליש מחברי המועצה.
ב .חברי המזכירות ייבחרו מבי חברי המועצה ,א המועצה רשאית לבחור למזכירות לא יותר
מ! 15%שאינ חברי מועצה.
ג .היו לסני סניפי משנה ,יהיה ייצוג במזכירות לפי מספר החברי היחסי בה  .נציגי
הסניפי במזכירות ייבחרו על ידי המועצה באותה דר בה נבחרי שאר חברי המזכירות,
ובלבד שהנבחרי יהיו מבי נציגי סניפי ! המשנה במועצת הסני.
ד .מזכירות הסני תתכנס לפחות פע בחודש והמזכירות המצומצמת – אחת לשבוע.

סני! משנה – .80
מוסדות
ותפקידי

א .לסני משנה יהיו מוסדות בדומה למוסדות הסני המקומי ,ומספר החברי במוסדות אלה
ייקבע לפי מספר החברי בסני המשנה.
ב .סני משנה יהיה מיוצג במוסדות הסני המקומי ,כאמור בסעיפי ) 77א( ו ! ) 79ג(.
ג .אלה תפקידי סני משנה:
 .1לקבל חברי חדשי למפלגה; קבלת טעונה אישור מזכירות הסני המקומי.
 .2לבחור מוסדותיו וה  :מועצה ,מזכירות וכ לבחור את מזכיר סני המשנה.
 .3לדו ולהחליט בענייני המפלגה הנמצאי באזור קיומו ופעילותו של סני המשנה.
 .4הוראות החוקה בעניי סמכות ותפקידי הסני ,יחולו ג על סני משנה.
ד .הוראות החוקה בעניי מועצת ומזכירות הסני יחולו בשינויי המחויבי ג על המועצה
והמזכירות של סני משנה.
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ישיבות שלא מ .81
המניי

א .דרשו שליש מחברי המועצה לכנסה לישיבה שלא מ המניי כדי לדו בנושא מסוי  ,וכ א
דרשו שליש מחברי המזכירות לכנסה ,או לכנס את המועצה לישיבה שלא מ המניי ,כדי לדו
בנושא מסוי – תכונס המועצה או המזכירות לפי דרישת  ,תו  10ימי  ,ותדו בנושא
שלשמו נדרשה הישיבה.
ב .נתבקש כינוס ישיבה שלא מ המניי לצור דיו בבחירת או ביטול בחירת של מוסד או
בעל תפקיד ,שבחירת היא בסמכות של המועצה או המזכירות ,לא תכונס הישיבה אלא א
עברה שנה מיו שנתכנסה ישיבה שלא מ המניי ,כאמור .הגבלה זאת לא תחול על כינוס
הישיבה לפי דרישת המועצה או המזכירות.

ישיבות ע .82
סיעת המפלגה

נושאי שיובאו לדיו במועצת הסני או המזכירות ,וה בתחו פעולתה של סיעת המפלגה
ברשות המקומית או במועצת הפועלי  ,תדו בה מועצת הסני או המזכירות בהשתתפות חברי
הסיעה.

סדרי הדיו .83
מועד הבחירות .84
בסניפי
פיזור מוסדות .85
סני! ועריכת
בחירות

סדר הדיו במועצת הסני ובמזכירות יהיה על פי נוהל שתקבע המועצה.
הבחירות למועצות הסניפי  ,לרבות סניפי המשנה ,על פי מועד שיקבע בתקנו הבחירות.
א .חדלו סני או מוסדותיו לתפקד באופ סביר או שחל שינוי ניכר במספר חברי הסני ,או
שהתפטרו מחצית מחברי מוסד בסני ועוד אחד ,רשאית לשכת המפלגה לפזר את מוסדות
הסני ,כול או חלק  ,או להחליט על ביטול הסני ועל הקמת סני חדש במקומו.
ב .לשכת המפלגה תחליט כאמור רק לאחר שביקשה וקיבלה דו"ח ממזכ"ל המפלגה על המצב
בסני ,ולאחר שעור או עורכי הבדיקה מטע המזכ"ל נתנו הזדמנות לכל הנוגעי בדבר
בסני להשמיע טענותיה .
ג.

ד.
ה.
ו.

ז.
ח.
הסני! והמחוז .86

חדל מזכיר סני לתפקד באופ סביר ,רשאית לשכת המפלגה להפסיק את כהונתו ולמנות
מזכיר ממונה במקומו ,לאחר שביקשה וקיבלה דו"ח ממזכ"ל המפלגה על אופ תפקוד
המזכיר ולאחר שעור או עורכי הבדיקה מטע המזכ"ל נתנו הזדמנות לנוגעי בדבר
להשמיע טענותיה .
על א האמור בסעי קט ב ,רשאית הלשכה ,בהמלצת מזכירות הלשכה ,להחליט כי נדרשת
התערבות מיידית בנעשה בסני ,המצדיקה החלטה כאמור בסעי קט א.
לשכת המפלגה רשאית לפזר מוסדותיו של סני שמספר החברי הרשומי בו גדול ממספר
של אלה שהצביעו עבור המפלגה לכנסת בקלפיות אשר בתחו הסני.
החליטה הלשכה כאמור בסעי זה היא רשאית:
 .1למנות מוסד זמני ,בהרכב מצומצ  ,שימלא את תפקיד המוסד שהוחלט לפזרו ,עד
לבחירת מוסד חדש ,בפיקוח מזכירות הלשכה.
 .2להחליט על העברה זמנית של כל סמכויות הסני ללשכה או למזכירות הלשכה או לגו
שימונה מטעמה.
בהחלטה לפי סעי קט זה ייקבעו המועד לעריכת בחירות חדשות לסני או למוסד,
הכול לפי העניי ,הגו שיכי ויארג את הבחירות ,והצור בעריכת מפקד חברי חדש
בסני.
החלטה לפי סעי זה לא תפגע במעמד של חברי שנבחרו לייצג את הסני במוסדות אחרי
לפני מת ההחלטה.
האמור בסעי זה יחול ג על סני משנה ,אלא שבמקו "לשכת המפלגה" יבוא "מזכירות
הסני" ,ובמקו "מרכז המפלגה" יבוא "מועצת סני" ,הכול לפי העניי.

כל סני מהסניפי המאורגני במחוז יוסי לקיי את סמכויותיו ופעולותיו בענייני המקומיי
במלוא.

ב .המחוז
ארגו מחוזות .87

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

סניפי המפלגה בישובי באזורי האר יאורגנו במחוזות לפי מפה ארגונית שתיקבע על ידי
לשכת המפלגה; גדלו של המחוז ייקבע לפי מספר החברי בתחומו ולפי שיקולי סביבתיי
נוספי .
סני שמספר חבריו עולה על  15אל ויש לו סניפי משנה – יכול להיקרא "מחוז" ,ויחולו עליו
הוראות פרק זה ,בלי לגרוע משאר תפקידיו וסמכויותיו כסני מפלגה לכל דבר .כמחוז
ייחשבו ג מזכירויות הקיבוצי או ועדי המושבי א שמספר חבריה קט מ! 15אל.
סניפי המפלגה במושבי ובתנועות הקיבוציות ,ג א אינ סמוכי זה לזה ,רשאי
להתארג כמחוז של המפלגה.
 .1סניפי המפלגה בישובי הערביי  ,ג א אינ סמוכי זה לזה ,רשאי להתארג
כמחוז של המפלגה.
 .2חברי מפלגה ערבי  ,המתגוררי בערי מעורבות ,רשאי לבחור א להשתיי למחוז
ערבי או למחוז טריטוריאלי ,ובלבד שיהיו חברי במחוז אחד בלבד.
סניפי המפלגה בישובי הדרוזי  ,ג א אינ סמוכי זה לזה ,רשאי להתארג כמחוז
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דרוזי של המפלגה.
ו .חברי מפלגה צ'רקסי יהיו רשאי לבחור הא להשתיי למחוז הדרוזי ,למחוז הערבי ,או
למחוז טריטוריאלי ,ובלבד שיהיו חברי במחוז אחד בלבד.
ז .למחוז הערבי ולמחוז הדרוזי יהיו מוסדות נבחרי  ,בהתא לתקנות ,שלפיה יישמר
במוסדות המחוז הערבי ייצוג נאות לחברי המפלגה הנוצרי והבדואי .
תפקידי המחוז .88

ואלה תפקידי המחוז:
א .קיו פעולות ארגו ,חברה ,תרבות והסברה משותפות לכל הסניפי שבתחו המחוז.
ב .סיוע הדדי בענייניה של הסניפי .
ג .לגבי מחוזות שהתארגנו לפי סעיפי קטני  87ב עד  87ה – בחירת נציגי של המחוז
למוסדות המרכזיי של המפלגה או לרשימות המועמדי שלה בבחירות כלליות ,הכול
בכפיפות לחוקה זאת ולתקנות.

מוסדות המחוז .89

מוסדותיו של המחוז ה  :מועצת המחוז ,מזכירות המחוז ומזכירות מצומצמת.

מועצת המחוז .90

מזכירות המחוז .91

יו"ר ומזכיר .92
המחוז

א .מועצת המחוז תכלול  201חברי  ,ותהיה מורכבת מנציגי של מועצות הסניפי או סניפי
המשנה ,בשיעור שייקבע בהתא למספר החברי בכל סני ביחס למספר החברי במחוז.
ב .כל סני רשאי לכלול בי נציגיו למוסדות המחוז לא יותר מ! 15%חברי  ,שאינ חברי
במועצת הסני.
ג .מזכירי סניפי וראשי רשויות מקומיות שלא נבחרו למועצת המחוז יוזמנו להשתת
בישיבותיה.
ד .לשכת המפלגה ,מי שהוסמ על ידיה ,או  10%מחברי מועצת המחוז רשאי להציע למועצת
המחוז לצר אליה חברי נוספי  ,בשיעור שלא יעלה על  .10%מועצת המחוז תחליט על
הצירו ברוב של הנוכחי .
הוראות סעי  79יחולו על מזכירות המחוז ,בשינויי הבאי :
א .חברי מזכירות המחוז ייבחרו על ידי המועצה מבי חברי המועצה ,א המועצה רשאית לבחור
למזכירות לא יותר מ!  15%שאינ חברי במועצה.
ב .לכל סני יהיה לפחות חבר אחד במזכירות המחוז.
מועצת המחוז תבחר במזכיר המחוז ,והיא רשאית לבחור ג ביו"ר המחוז.

פיזור מוסדות .93
מחוז ועריכת
בחירות

א .חדלו מוסדות מחוז או מזכיר המחוז או יו"ר המחוז לתפקד באופ סביר ,רשאית לשכת
המפלגה להפסיק את כהונת .
ב .במקרה של הפסקת כהונת של מזכיר או יו"ר המחוז ,רשאית לשכת המפלגה למנות מזכיר או
יו"ר מחוז ממונה במקומ .
ג .לשכת המפלגה תחליט כאמור רק לאחר שבקשה וקיבלה דו"ח ממזכ"ל המפלגה על אופ
תפקוד מוסדות המחוז או מזכיר המחוז או יו"ר המחוז ,ולאחר שעור או עורכי הבדיקה מטע
המזכ"ל נתנו הזדמנות לנוגעי בדבר להשמיע את טענותיה .

החלת הוראות .94

הוראות חוקה זו החלות על סני יחולו ג על מחוז ,בשינויי המחויבי  ,ובמידה ולא נקבעה
לגבי המחוז הוראה מיוחדת בחוקה זו.

ד .תאי החברות
תא חברות .95

הצעת מועמדות .96

ה .ותיקי התנועה

א .החברות במפלגה רשאיות להתארג בתא ארצי ובסניפי  ,ולקיי פעילות מיוחדת מטע
התא ,נוס לפעילות שהסני מקיי .
ב .תא החברות ,הארצי ,המחוזי ,ובסניפי  ,יפעל –
 .1לסייע לנשי ליטול את חלק הראוי בתחו הפוליטי ,בנושאי כלליי ובענייני
הקשורי במעמדה של האישה.
 .2להגברת והעמקת התודעה הפוליטית של החברה.
 .3להצטרפות של נשי לשורות המפלגה ולשילוב של החברות בפעילות המוסדות
המקומיי והארציי של המפלגה.
 .4להבטחת ייצוג נאות לחברות.
 .5לסייע לפעילות של נבחרות הסני והמרכז בתקופת כהונת.
ג .מוסדות תא החברות ,סמכויותיה ודרכי פעולת ייקבעו בתקנו שיאושר על ידי לשכת
המפלגה .כולל מועד ודר בחירת יו"ר תא החברות.
תא החברות הארצי רשאי להציע מועמדות לגופי או לוועדות ,שמוסדות המפלגה ממני את
חבריה .
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ותיקי התנועה .97
והגמלאי

א .פעולותיו וסמכויותיו של ארגו ותיקי התנועה והגמלאי  ,וכ הרכב מוסדות הארגו ודר
בחירת  ,יהיו על פי התקנות ועל פי החלטות שיתקבלו מזמ לזמ במרכז המפלגה ,כולל
מועד ודר בחירת יו"ר ותיקי התנועה.
ב .ארגו ותיקי התנועה והגמלאי רשאי להציע מועמדי לגופי או לוועדות ,שמוסדות
המפלגה ממני את חבריה .

ו .המשמרת הצעירה
המשמרת .98
הצעירה

א .פעולותיה וסמכויותיה של המשמרת הצעירה ,וכ הרכב מוסדותיה ודר בחירת  ,יהיו על פי
התקנות ועל ! פי החלטות שיתקבלו מזמ לזמ במרכז המפלגה .כולל מועד ודר בחירת יו"ר
המשמרת הצעירה.
ב .המשמרת הצעירה רשאית להציע מועמדי לגופי או לוועדות ,שמוסדות המפלגה ממני
את חבריה .
ג .זכות החברות במשמרת הצעירה לחברי המפלגה עד גיל  35שנה.

ז .ארגו עולי
ארגו עולי .99

א .העולי חברי המפלגה יהיו רשאי להתארג בארגו ארצי ובסניפי  ,ולקיי פעולות
מיוחדות מטע הארגו ,בנוס לפעילות שסני המפלגה מקיי .
ב .מוסדות הארגו ,סמכויותיה ודרכי פעולת יקבעו בתקנו למבנה הארגוני של ארגו
העולי שיאושר על ידי לשכת המפלגה.
ג .ארגו העולי רשאי להציע מועמדי לגופי או לוועדות ,שמוסדות המפלגה ממני את
חבריה .
ד .בסעי זה "עולה" – מי שעלה לישראל לפני  16שנה או פחות.

ח .חוגי ארציי
חוגי ארציי .100

א .חברי מסניפי שוני רשאי  ,באישור לשכת המפלגה ,להתארג בחוג ארצי ,כדי לקיי
פעולות משותפות בתחומי חינוכיי  ,חברתיי ותרבותיי  ,ובלבד שחוג כאמור יהיה פתוח
לפני כלל חברי המפלגה.
ב .התארגנות כחוג אינה פוטרת את חבריו משאר החובות שכל חבר חייב בה לגבי סניפו.
ג .לא אישרה הלשכה קיומו של חוג כאמור ,רשאי המבקשי לערער על החלטת הלשכה בפני
מרכז המפלגה.
ד .חוג ארצי ,שהלשכה אישרה את קיומו ,רשאי להציע מועמדי לגופי או לוועדות ,שמוסדות
המפלגה ממני את חבריה ) .מה זה רשאי להציע? כמה נציגי יהיו לו?(

פרק רביעי :סיעות המפלגה ומועמדיה לתפקידי ממלכתיי וציבוריי
א .בחירת מועמד המפלגה לנשיא המדינה
בחירת המועמד .101
לנשיא המדינה

מועמד המפלגה לכהונת נשיא המדינה יוצע על ידי סיעת המפלגה בכנסת ,ויהיה טעו אישור
המרכז )בחירת נשיא היא חשאית ואישית ולא בכדי ולפיכ אי טע בהחלטת מרכז(

ב .בחירת השרי מטע המפלגה
בחירת נציגי .102
המפלגה
לממשלה

היה ראש הממשלה המיועד יו"ר המפלגה – יביא לאישור מרכז המפלגה וסיעתה בכנסת את
רשימת השרי נציגי המפלגה שבדעתו לכלול בממשלתו ואת תפקידיה  .והוא הדי א הצטרפה
סיעת המפלגה לקואליציה מבלי שיו"ר המפלגה מיועד לכה כראש הממשלה.

ג .בחירת מועמד המפלגה ליו"ר הכנסת
בחירת מועמד .103
המפלגה ליו"ר
הכנסת

המועמד ליו"ר הכנסת שבו המפלגה תתמו יוצע על ידי סיעת המפלגה בכנסת ויאושר על ידי
מרכז המפלגה.

ד .רשימת המפלגה לכנסת וסיעתה בכנסת
הסיעה בכנסת .104

א .הנבחרי ברשימת המפלגה לכנסת ה סיעתה בכנסת .נבחר מועמד ברשימת המועמדי
לכנסת ,שאינו חבר המפלגה ,יחולו עליו הזכויות והחובות החלות על שאר חברי הסיעה.
ב .שר המכה בממשלה מטע המפלגה ,בי שהוא חבר הכנסת ובי שאינו חבר הכנסת ,יחולו
עליו ,בשינויי המחויבי  ,הזכויות והחובות החלות על חברי הסיעה בכנסת.
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יו"ר והנהלת .105
הסיעה
דיו וקבלת מרות .106

הכרעת .107
המוסדות
בנושאי
עקרוניי

הסיעה בכנסת בוחרת מבי חבריה הנהלת סיעה ויו"ר סיעה .יו"ר הסיעה יהיה חבר בהנהלת
הסיעה וינהל את דיוניה.
א .הסיעה בכנסת תדו ותחליט בכל נושא העומד לדיו בכנסת.
ב .חבר הסיעה יפעל על פי החלטות הסיעה.
ג .חבר הסיעה רשאי לבקש דיו במרכז המפלגה ,או בלשכת המפלגה ,בנושא שבו התגלעו
חילוקי דעות עקרוניי בינו לבי הסיעה ,ובלבד שבקשתו נתמכת לפחות על ידי חמישה
מחברי הסיעה .דיו כאמור יתקיי בישיבה הקרובה של המרכז או לשכת המפלגה,
בהשתתפות הסיעה או הנהלתה ,הכול לפי העניי; הכרעת המרכז או הלשכה באותו דיו
תחייב את הסיעה .בקשת דיו כאמור אינה מעכבת ביצוע החלטת הסיעה) .מה זה בישיבה
הקרובה? וא הישיבה הקרובה היא בעוד חצי שנה? ומה הטע א בינתיי החלטת הסיעה
יוצאת לדר א שהיא בניגוד גמור לדרכה של המפלגה או להחלטה קודמת של המרכז?(
א .עמדה על הפרק בכנסת או בסיעה שאלה עקרונית ,או בעלת חשיבות מיוחדת ,תובא לדיו
ולהחלטה במרכז המפלגה או בלשכת המפלגה ,בי ביוזמת הסיעה ובי ביוזמת מוסד המפלגה.
המרכז רשאי להעביר הכרעה בנושא כאמור ג למשאל בקרב כל חברי המפלגה.
ב .הגישו שליש מחברי הסיעה בקשה בכתב החתומה על ידיה – יקוי דיו כאמור בלשכת
המפלגה ,וישתתפו בדיו ובהצבעה חברי הסיעה בכנסת.

מרות המרכז .108

הסיעה בכנסת תפעל נוכח החלטות מרכז המפלגה.

דיווח הסיעה .109

הסיעה תדווח מזמ לזמ למרכז המפלגה על פעילותיה כפי שתידרש לכ על ידי לשכת המפלגה.

קשר ע הציבור .110

חברי הסיעה יקיימו קשר תדיר ע ציבור הבוחרי  .דרכי הקשר ייקבעו מזמ לזמ על ידי לשכת
המפלגה והנהלת הסיעה.

סדרי עבודת .111
הסיעה

סדרי עבודת הסיעה והנהלת הסיעה ,הכללי בדבר הגשת שאילתות ,הצעות לסדר היו  ,והצעות
חוק פרטיות על ידי חברי הסיעה ,וכ דרכי בחירת של חברי הסיעה לוועדות ולמשלחות של
הכנסת ,ייקבעו על ידי הסיעה.

בחירת רשימת .112
המפלגה לכנסת

בשלב הראשו ייבחרו שלושי ושבעה הראשוני ברשימת המועמדי של המפלגה לכנסת
כדלקמ:
א .מועמד המפלגה לראשות הממשלה יהיה הראשו ברשימת המועמדי לכנסת ,ומזכ"ל
המפלגה ישוב במקו השביעי.
ב .שלושי וחמישה מועמדי נוספי )להל :הרשימה המרכזית( ייבחרו בדר הבאה:
 .1שבעה עשר מועמדי ייבחרו על!ידי כלל חברי המפלגה בבחירות אישיות וחשאיות
מתו רשימת מועמדי ארצית .מועמדי אלה ייבחרו בסיבוב אחד וידורגו בסדר עולה
על פי מספר הקולות הכשרי שקיבלו.
במקו ה! 18כחלק מ הרשימה המרכזית ,ימוק צעיר שנבחר על!ידי כלל חברי המפלגה,
שגילו עד  35שנה ביו בחירתו.
 .2שמונה מועמדי ייבחרו לפי שמונה אזורי בחירה שוני כמשמעות בסעי זה בבחירות
אישיות וחשאיות )להל :נציגי המחוזות( .מועמדי אלה ימוקמו במקומות –,21!28
אלא א כ נית יהיה למקמ במקומות גבוהי יותר ,כאמור בסעי קט  .4הסדר
ברשימה של מועמדי אלה ייקבע לפי שקלול של מספר חברי המפלגה באזור ,שלו יינת
משקל של  ,50%ע שיעור ההצבעה לרשימת המפלגה בבחירות לכנסת הסמוכות לפני
הבחירות הפנימיות ,שלו יינת משקל של  .50%רק חברי המפלגה באזור הבחירה יהיו
רשאי להצביע למועמד באזור הבחירה.
 .3שמונה מועמדי ייבחרו על ידי יו"ר המפלגה בתיאו ע מזכ"ל המפלגה ויו"ר ועדת
החוקה ,כלהל:
מועמדי אלה יבחרו לאחר בחירת המועמדי ברשימה המרכזית ולנציגי המחוזות
ולנציגי המגזרי להל ,וישובצו ברשימה )בכפיפות לאמור בסעי קט  4להל( .שניי
ימוקמו עד המקו הארבעה עשר עפ"י הצעת יו"ר המפלגה בתיאו ע מזכ"ל המפלגה
ויו"ר ועדת החוקה ושניי נוספי במקו ה! 29וה! 30ושניי נוספי בכל עשירייה,
החל מ המקו ה!) .40מרוק מתוכ את הפריימריס ,מעניק בידי היו"ר כוח המאפיי
מפלגות לא דמוקרטיות ,פוגע בזכות של המתפקדי להרכיב את הרשימה לכנסת,
מפלה בי מי שהשקיע מאמצי כבירי בהתמודדות לבי מי שממונה בידי היו"ר((
 .4ארבעה מועמדי יהיו נציגי המגזרי .
המגזרי ה  :מגזר המושבי והישובי הקהילתיי  ,מגזר הקיבוצי  ,המגזר הערבי,
והמגזר הדרוזי.
מועמד מגזר המושבי והישובי הקהילתיי ימוק במקו ה! 15ברשימה .מועמד
מגזר הקיבוצי ימוק במקו ה! 16ברשימה ,מועמד המגזר הערבי במקו ה!19
ברשימה ומועמד המגזר הדרוזי ימוק במקו ה! 20ברשימה .רק חברי המפלגה
הנכללי במגזרי יהיו רשאי להצביע לנציג בכל מגזר בו ה נכללי .
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 .5המקומות  31 ,17!18 ,8!14 ,2!6ואיל לנבחרי הרשימה המרכזית)5 .משאיר
 12מקומות ראליי בלבד בארצי(
ג .המועמדי לכנסת שנבחרו לפי סעי  112ייבחרו לתקופה של ארבע שני  .למרות האמור
לעיל ,הוקדמו הבחירות לכנסת בחצי שנה או פחות ,ישובו ויתקיימו בחירות למועמדי
המפלגה לכנסת כאמור בסעי זה.
ד .לפני קיומ של בחירות למועמדי המפלגה לכנסת תכי ועדת הבחירות ,בהרכב יו"ר המפלגה,
מזכ"ל המפלגה ,ויו"ר ועדת החוקה תקנו בחירות מפורט על יסוד העקרונות המפורטי
בפרק זה .ועדת הבחירות תשא בתקנו למניעת מיוריזציה וכמו כ תקבע את הליכי
הבחירות.
מחוזות בחירה .113
הזכות להתמודד .114

ועדת הבחירות תקבע את אזורי הבחירה.
א .מועמד לרשימת המפלגה לכנסת יוכל להתמודד רק לרשימה המרכזית ,או לנציגי המחוזות,
או לנציגי המגזרי .
ב .זכאי להתמודד מי שנתקיימו בו אלה:
 .1הינו כשיר להיות מועמד לכנסת על פי כל די.
 .2על המועמד להיות חבר מפלגה כדי .
ג .זכאי להתמודד במחוז בחירה רק זה שמקו מגוריו ,מרכז חייו על פי די ,הינו באותו אזור
בחירה.
ד .חבר הכנסת שהצביע בכנסת או שנמנע מהצבעה שלא בהתא לעמדת הסיעה ,בהצבעת אי
אמו או באחת הקריאות של הצעת חוק התקציב או בעניי ששני שלישי מחברי סיעת
העבודה החליטו להטיל בו משמעת סיעתית ,אינו זכאי להיות מועמד לכנסת הבאה,
)שלי :סעי לא חוקי .חברי הסיעה נבחרו בידי המתפקדי ולא בידי חברי סיעת ולפיכ יקבעו
המתפקדי בפריימריס א ה ראויי לשוב ולהיבחר נוכח שיקולי שוני ובה טיב
הצבעותיה  .מה ג שחלק מחברי הסיעה ,ע"פי סעיפי אחרי בחוקה ,כלל לא נבחרו אלא
מונו ולא יתכ שמי שלא נבחר יכפה מרותו על זה שנבחר באופ דמוקרטי .ועוד :סעי 49
לחוק המעבר הוא סעי אנכרוניסטי שלא מומש מעול בהיסטוריה של מדינת ישראל.
הפיכתו מאות מתה לאקט אוטומאטי בחוקת המפלגה היא דרקונית לחלוטי .על אחת כמה
וכמה בלתי אפשרי הדבר כשהעבודה היא סיעה בקואליציה והחכ"י נדרשי להצביע עבור
סעיפי הנוגדי את דרכה של המפלגה ,ערכיה ,הסכמיה הקואליציוניי והחלטות המרכז
שלה .וג  :מפלגה שאינה מאפשרת בידול רעיוני לפרקי דוחקת את חבריה החוצה
ומאלצת אות לחבור אל או להקי מסגרת אחרת.
חוצפה לשי סעי קיצוני ודרקוני כזה בחוקה!(
אלא א מרכז המפלגה ,לאחר ששמע את חבר הכנסת ,החליט לאשר את מועמדותו.

הבטחת ייצוג .115
לנשי
מיקו המקומות .116
ברשימת
המועמדי

ועדת הבחירות תשב ברשימה שתי מועמדות לפחות בכל עשירייה ,למקומות שאות יקבע.
המועמדת ברשימה הארצית שזכתה ליותר קולות מהאחרות תקוד למקו שנקבע לחברות,
ובלבד שלא נבחרו שתי נשי או יותר לאותה עשירייה בדר הרגילה.
בכפיפות לאמור בפרק זה תשב ועדת הבחירות את המועמדי ברשימת המפלגה לכנסת לפי
שיקול!דעתה ,ובלבד שבי המקומות  38ו! 60ישובצו רק מועמדי שהתמודדו ברשימה הארצית,
מחוזית או מגזרית.
בכפיפות לאמור בפרק זה תשב ועדת הבחירות את המועמדי ברשימת המפלגה לכנסת לפי
שיקול!דעתה ,ובלבד שבי המקומות  38ו! 60ישובצו מועמדי מכל המחוזות והמגזרי )כלומר,
מועמדי שהתמודדו במחוזות או במגזרי ( ,וששאר המועמדי ייקבעו על!ידי הוועדה המסדרת.

ה .סיעת תנועת העבודה הציונית וחברי הסיעה הישראלית
בחירת העבודה .117

השיטה לבחירת של צירי המפלגה לקונגרס הציוני ,לוועד הפועל הציוני ולהנהלת הסוכנות
היהודית ולהנהלה הציונית תיקבע בתקנות.

סיעת העבודה .118

צירי תנועת העבודה הציונית מ האר ומחו לאר ,בקונגרס הציוני ,בוועד הפועל הציוני
ובהנהלת הסוכנות היהודית ה סיעת העבודה במוסדות אלה.

בחירת הוועד .119
הפועל הציוני

סיעת העבודה הציונית בקונגרס בוחרת את חבריה בוועד הפועל הציוני בשיטה שתיקבע בתקנות.

בחירת חברי .120
ההנהלה ויו"ר

א .המועמדי לכה כחברי ההנהלה הציונית ייבחרו על!ידי גו בוחר ,המורכב מסיעת המפלגה
בקונגרס הציוני ומלשכת המפלגה.
ב .המועמד לכה כיו"ר ההנהלה הציונית וכיו"ר הוועד הפועל הציוני ייבחר על!ידי מרכז
המפלגה ,ומועמדותו תובא לאישור הוועידה העולמית של תנועת העבודה הציונית.
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בחירת המועמד .121
ליו"ר הסוכנות

א .המועמד לכהונת יו"ר הסכנות היהודית והסתדרות העובדי הכללית החדשה הציונית ייבחר
על!ידי מרכז המפלגה וסיעתה הוועד הפועל הציוני.
ב .המועמדי לכהונת יו"ר הסוכנות היהודית והסתדרות העובדי הכללית החדשה הציונית
יוצעו על!ידי לשכת המפלגה וסיעתה בוועד הפועל הציוני.

הכרעת מוסדות .122
המפלגה

עמדה על הפרק בקונגרס הציוני או בוועד הפועל הציוני שאלה עקרונית ,או בעלת חשיבות
מיוחדת ,תובא לדיו במרכז המפלגה או בלשכתה ,בי ביוזמת מוסדות המפלגה ובי ביוזמת
החברי הישראלי במרכז או במזכירות תנועת העבודה הציונית העולמית; בדיו ובהצבעה
ישתתפו החברי הישראלי בקונגרס או בוועד הפועל הציוני ,הכול לפי העניי.

סדרי עבודת .123
הסיעה

סדרי עבודתה של סיעת העבודה בקונגרס הציוני ,בוועד הפועל הציוני ובהנהלה הציונית יהיו לפי
כללי שהסיעה תקבע ולפי החלטות שהיא תחליט מזמ לזמ.

בחירת מרכז .124
ומזכירות
לתנועת העבודה

מרכז המפלגה יבחר ,על!פי הצעת הלשכה ,את החברי הישראלי במרכז ובמזכירות של תנועת
העבודה הציונית העולמית.

מזכיר תנועת .125
העבודה הציונית

המועמד לכה כמזכיר תנועת העבודה הציונית העולמית ייבחר על!פי הצעת המזכירות תנועת
העבודה העולמית ולשכת המפלגה ,המרכז יקבע כללי לבחירת המועמד.

מועמדי שאינ .126
חברי המפלגה

א .לשכת המפלגה ,לפי הצעת מזכירות הלשכה ,רשאית לכלול ברשימת המועמדי של המפלגה
למוסדות התנועה הציונית ,מועמד אחד או מועמדי שאינ חברי המפלגה.
ב .מועמד נבחר כאמור יקבל על עצמו לפעול לאור החלטותיה והוראותיה של סיעת המפלגה
במוסד שאליו נבחר ככל אחד מחבריה.

ו .בחירת מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר הסתדרות העובדי הכללית החדשה
בחירת המועמד .127
ליו"ר הסתדרות
העובדי
הכללית החדשה

מועמד המפלגה לתפקיד יו"ר הסתדרות העובדי הכללית החדשה ייבחר על!ידי מרכז המפלגה.

הזכות להתמודד .128

זכאי להתמודד ולהיבחר מי שנתקיימו בו כל אלה:
א .הינו כשיר לכ על פי חוקת הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
ב .הינו חבר מפלגה שמונה עשר חודשי לפחות לפני יו הבחירות.
ג .הציג בקשה חתומה על!ידי חמש מאות חברי המפלגה שה ג חברי הסתדרות העובדי
הכללית החדשה.

ז .סיעת המפלגה במוסדות הסתדרות העובדי הכללית החדשה
הסיעה בוועידת .129
הסתדרות
העובדי
הכללית החדשה

א .הנבחרי ברשימת המפלגה לוועידת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ה סיעתה
בוועידה.
ב .מועמדי המפלגה לוועידת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ייבחרו כלהל:
 .1שני שלישי מהמועמדי ייבחרו על!ידי מועצות הסניפי )לרבות סניפי משנה ,המייצגי
רשויות מקומיות עצמאיות(.
 .2שליש מהמועמדי ייבחרו על!ידי מרכז המפלגה ,לפי הצעה שתובא על!ידי ועדה שתכלול
את יו"ר המפלגה ,מזכ"ל המפלגה ,ומועמדה ליו"ר הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
הרשימה המרכזית תוצע על!ידי ועדה מסדרת.
 .3רשימת המועמדי כולה תובא לאישור מרכז המפלגה לפחות  48שעות לפני המועד
האחרו להגשת רשימות המועמדי לועדת הבחירות של הסתדרות העובדי הכללית
החדשה.
ג .הסיעה תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר הסיעה.

הסיעה במועצת .130
הסתדרות
העובדי
הכללית החדשה
ובבית נבחרי
הסתדרות
העובדי

א .מועמדי המפלגה למועצת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ולבית הנבחרי של הסתדרות
העובדי הכללית החדשה ייבחרו על!ידי סיעת המפלגה בוועידת הסתדרות העובדי הכללית
החדשה ולשכת המפלגה.
ב 50% .של המועמדי יהיו נציגי הסניפי ו! 50%ייבחרו באמצעות רשימה מרכזית .הרשימה
המרכזית תוצע על!ידי הוועדה האמורה בסעי )134ב().(2
ג .נתפנה מקומו של חבר הסיעה במועצת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,תקבע הנהלת
הסיעה את החבר שיבוא במקומו ,באישור הסיעה ,מתו רשימת הסגני במועצת הסתדרות
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הכללית החדשה

הנהגת .131
הסתדרות
העובדי
הכללית החדשה

העובדי הכללית החדשה.
ד .נבחרי המפלגה למועצת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ולבית נבחרי הסתדרות
העובדי הכללית החדשה ה סיעת המפלגה באותו מוסד.
ה .כל אחת מ הסיעות האמורות במועצה ובבית נבחרי הסתדרות העובדי הכללית החדשה
תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר הסיעה.
ו .נתפנה מקומו של חבר בבית הנבחרי של הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,תבחר סיעת
המפלגה במועצת הסתדרות העובדי הכללית החדשה חבר אחר במקומו.
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

סמכות הסיעות .132

מרות המרכז .133
והלשכה

המועמדי לחברות בהנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה מטע המפלגה ייבחרו על!
ידי מרכז המפלגה וסיעת המפלגה בבית הנבחרי של הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
הוועדה להרכבת הנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה תכלול את יו"ר המפלגה,
מזכ"ל המפלגה והמיועד מטע המפלגה לתפקיד יו"ר הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
הצעת הוועדה תובא לאישור מרכז המפלגה וסיעת המפלגה בבית הנבחרי של הסתדרות
העובדי הכללית החדשה.
הנבחרי מטע המפלגה להנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ה סיעת המפלגה
בהנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
הסיעה תבחר מתוכה הנהלה ויו"ר סיעה.
סיעת המפלגה בהנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה תקבע חלוקת תפקידי בי
חבריה בכל שטח שבתחו פעולתה על פי הצעת מי שנבחר לכה כיו"ר הסתדרות העובדי
הכללית החדשה מטע המפלגה.
נתפנה מקומו של חבר הנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,יבוא במקומו חבר
שייבחר על!ידי לשכת המפלגה יחד ע סיעת המפלגה בבית נבחרי הסתדרות העובדי
הכללית החדשה.

הסיעה במועצת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,בבית נבחרי הסתדרות העובדי הכללית
החדשה ובהנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה תדו ותחליט בנושאי העומדי לדיו
באותו מוסד ,וחבריה יפעלו לאור החלטתה.
א.
ב.

ג.

ד.

כל אחת מהסיעות הנ"ל תפעל לאור החלטות מרכז המפלגה או לשכת המפלגה ,הכול לפי
העניי.
עמדה על הפרק בוועידת הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,במועצת הסתדרות העובדי
הכללית החדשה ,בבית נבחרי הסתדרות העובדי הכללית החדשה או באחת מ הסיעות
הנ"ל ,שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת ,תובא לדיו במרכז המפלגה ,בי ביוזמת
הסיעה ובי ביוזמת לשכת המפלגה ,ובלבד שהדיו ביוזמת הסיעה ובי ביוזמת לשכת
המפלגה ,ובלבד שהדיו כאמור לא יעכב את דיוני הועידה ,מועצת הסתדרות העובדי
הכללית החדשה או בית נבחרי הסתדרות העובדי הכללית החדשה הדיו וההצבעה יהיו
בהשתתפות חברי הסיעה .הובאה שאלה ,כאמור ,לדיו בלשכת המפלגה ישתתפו בדיו
ובהצבעה חברי הנהלת אותה סיעה .כל חברי הסיעה בהנהגת הסתדרות העובדי הכללית
החדשה ייחשבו כהנהלת הסיעה לעניי זה.
חבר הסיעה בבית הנבחרי של הסתדרות העובדי הכללית החדשה רשאי לבקש דיו במרכז
המפלגה או בלשכת המפלגה בנושא שבו התגלעו חילוקי דעות עקרוניי בינו לבי הסיעה
ובלבד שבקשתו נתמכת על!ידי  10%מבי חברי הסיעה בבית נבחרי הסתדרות העובדי
הכללית החדשה.
חבר הסיעה בהנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה רשאי לבקש דיו כאמור ,א
בקשתו נתמכת לפחות על!ידי שני חברי של הנהגת הסתדרות העובדי הכללית החדשה.
הדיו וההצבעה לפי פיסקה זו יתקיימו בהשתתפות הסיעה )א הדיו הוא במרכז( או
הנהלתה )א הדיו הוא בלשכה( .דיו כאמור יתקיי בישיבה הקרובה של המרכז או
הלשכה ,הכול לפי העניי .הכרעת המרכז או הלשכה תחייב את הסיעה .בקשת דיו כאמור
אינה מעכבת החלטת הסיעה.

ח .בחירת מועמדת המפלגה לתפקיד יו"ר נעמ"ת
בחירת .134
המועמדת ליו"ר
נעמ"ת

מועמדת המפלגה לתפקיד יו"ר נעמ"ת תיבחר על!ידי מרכז המפלגה.

הזכות להתמודד .135

זכאית להתמודד מי שנתקיימו בה כל אלה:
ד .הינה כשירה לכ על פי חוקת נעמ"ת.
ה .הינה חברת מפלגה שמונה עשר חודשי לפחות לפני יו הבחירות.
ו .הציגה בקשה חתומה על!ידי חמש מאות חברות המפלגה שה ג חברות נעמ"ת בחתימה
אישית להצגת מועמדותה.

ט .סיעת המפלגה בנעמ"ת
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נציגות המפלגה .136
במוסדות נעמ"ת

הוראות הסעיפי  134עד  138של חוקה זו יחולו על בחירת המועמדות למוסדות נעמ"ת ועל
פעילות סיעות המפלגה במוסדות אלה ,הכול בשינויי המחויבי לפי העניי.

י .בחירת מועמד המפלגה לתפקיד ראש רשות מקומית
בחירת המועמד .137
לראש רשות
מקומית

א .מועמד המפלגה לכהונת ראש רשות מקומית יכול להיבחר על!ידי כלל חברי המפלגה
בתחומי הרשות המקומית .למרות האמור לעיל הלשכה ,לפי הצעת מזכירות הלשכה ,תקבע
צוות התערבות בהרכב של חמישה חברי  ,שיכלול את יו"ר המפלגה ,מזכ"ל המפלגה ,יו"ר
מטה הבחירות המוניצפליות ושני חברי נוספי  ,לקבוע כי המפלגה תתמו במועמד מסוי
– בי חבר המפלגה ובי שאינו חבר בה – מבלי לקיי בחירות מקדימות כאמור.
ב .הבחירות תהיינה כלליות ,חשאיות ,שוות ויחסיות.
ג .הבחירות תתקיימנה לא מוקד משני עשר חודשי ולא יאוחר משישה חודשי לפני יו
הבחירות הכלליות לרשות המקומיות .יו הבחירות ייקבע על!ידי מועצת הסני באזור
הבחירה באישור לשכת המפלגה.

הזכות להתמודד .138

זכאי להתמודד ולהיבחר מי שנתקיימו בו כל אלה:
א .הוא כשיר לכ על פי כל די.
ב .הינו חבר מפלגה לפחות שמונה עשר חודשי טר יו הבחירות הפנימיות ,למעט א נבצר
ממנו הדבר בשל הוראת כל די והתפקד כחבר המפלגה מיד בסמו להפסקת המגבלה החלה
עליו.
ג .הציג בפני ועדת הבחירות בקשה חתומה על!ידי חמישה אחוזי מבעלי זכות הבחירה
בתחומי הרשות המקומית שה חברי המפלגה ,בחתימה אישית ,להצגת מועמדותו.

הכרעה בי שני .138
מועמדי

א .היו שני מועמדי או יותר ,המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר של קולות כשרי הוא
הנבחר ובלבד שקיבל לפחות  40%מאות הקולות.
ב .לא קיבל א מועמד  40%מהקולות הכשרי או שקיבלו שני מועמדי כל אחד מספר שווה
של קולות שהוא  40%או יותר מהקולות הכשרי  ,יקוימו כעבור  14ימי מיו הבחירות,
בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדי שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרי
הגדולי ביותר של הקולות הכשרי ; המועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול
ביותר של קולות – הוא הנבחר.
ג .קיבלו שני המועמדי מספר שווה של קולות כשרי בבחירות החוזרות ,יצורפו מספר
הקולות הכשרי שקיבל כל אחד מה בבחירות הראשונות למספר הקולות הכשרי
שקיבל בבחירות החוזרות ,והמעומד שקיבל את המסר הגדול יותר של קולות כשרי
בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות ג יחד ,הוא הנבחר.

יא .סיעת המפלגה במועצת הרשות המקומית
אישור רשימת .139
המועמדי

מועמדי שאינ .140
חברי מפלגה

א .מועמדי המפלגה ברשימת המועצה לרשות מקומית יוכלו להיבחר על!ידי כלל חברי
המפלגה בתחומי הרשות המקומית .למרות האמור לעיל הלשכה ,לפי הצעת מזכירות
הלשכה ,תקבע צוות התערבות בהרכב של חמישה חברי  ,שיכלול את יו"ר המפלגה,
מזכ"ל המפלגה ,יו"ר מטה הבחירות המוניצפליות ושני חברי נוספי  ,לקבוע כי צוות
ההתערבות רשאי להורות על מועמד או מועמדי ברשימה למועצת הרשות המקומית
באופ ובהלי שיורה הצוות ,לרבות מיזוג ע רשימה בלתי מפלגתית או רשימה אחרת
בצירו קבוצות או מועמדי לרשימה.
ב .נבחר מועמד לכהונת ראש רשות מקומית בבחירות מקדימות – יעמוד הוא בראש
רשימת המועמדי של המפלגה למועצת הרשות המקומית.
ג .רשימת המועמדי להיבחר מטע המפלגה לרשות המקומית ,למעט המועמד לכה
כראש הרשות המקומית ,תובא לאישור מועצת הסני לפחות  48שעות לפני הגשת
רשימות המועמדי לוועדת הבחירות.
ד .למרות האמור לעיל רשאית הלשכה ,לפי הצעת מזכירות הלשכה ,לקבוע ,במקרה
שהמועמד שבו המפלגה תומכת לראשות הרשות המקומית לא נבחר בבחירות
מקדימות ,כי מועמדי המפלגה ייכללו ברשימת מועמדי שאינה של המפלגה בלבד,
במקומות שעליה יוסכ .
א .מוסדות סני רשאי לכלול ברשימת המועמדי לרשות המקומית ,למעט ראש הרשימה,
מועמד או מועמדי שאינ חברי במפלגה ,ובלבד שלשכת המפלגה נתנה אישורה לכ.
ב .מועמד שנבחר כאמור יפעל לאור החלטותיה של סיעת המפלגה במוסד שאליו נבחר ככל
אחד מחבריה האחרי .
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סיעות המפלגה .141

חברי המפלגה ברשות המקומית ה סיעתה במוסדות אלה.

סמכות הסיעה .142

סיעת המפלגה ,כאמור ,תדו ותחליט בכל נושא העומד לדיו במוסד שהיא משתתפת בו .חברי
הסיעה יפעלו לאור החלטותיה.

הנהלת הרשות .143
המקומית

א .סיעת המפלגה ברשות המקומית תקבע יחד ע מזכירות הסני או המזכירות המצומצמת
את נציגי המפלגה בהנהלת הרשות המקומית.
ב .סיעת המפלגה ברשות המקומית תקבע את חלוקת התפקידי בי חבריה בכל השטחי
שבתחו פעולתה ,למעט האמור בסעי קט א.

מרות לשכת .144
המפלגה המרכזי
מרות הסני! .145

דיווח הסיעה .146
למוסדות הסני!

על החלטת מועצת הסני רשאית הסיעה לערער ללשכת המפלגה .הלשכה רשאית לאשר הבאת
הערעור לפני מרכז המפלגה ,א ראתה צור בכ.
א .עמדה על הפרק ברשות המקומית שאלה עקרונית או בעלת חשיבות מיוחדת ,תובא ,בי
ביוזמת הסיעה ובי ביוזמת מזכירות הסני ,לדיו והחלטה במועצת הסני או במזכירתו,
ובלבד שדיו כאמור לא יעכב את הדיו ברשות המקומית .בדיו ובהחלטה ישתתפו חברי
הסיעה הנוגעת בדבר.
ב .חבר הסיעה ברשות המקומית רשאי לבקש דיו במועצת הסני או במזכירותו בנושא שבו
התגלעו חילוקי דעת עקרוניי בינו לבי הסיעה.
סיעה כאמור תמסור מזמ לזמ למוסדות הסני – בי לפי יוזמתה ובי לפי יוזמת מוסדות
הסני – די וחשבו על פעולותיה.

יב .מרכז השלטו המקומי
יו"ר מרכז .147
השלטו המקומי

מועמד המפלגה לכהונת יו"ר מרכז השלטו המקומי ייבחר על ידי הוועדה לשלטו מקומי
וסיעת המפלגה בהנהלת מרכז השלטו המקומי .הבחירה תובא לאישור לשכת המפלגה.

הנהלת מרכז .148
השלטו המקומי

א .ראשי הרשויות המקומיות שנבחרו מטע המפלגה יבחרו ,באישור הלשכה ,את שליחי
המפלגה בהנהלת השלטו המקומי.
ב .הנבחרי יהיו סיעת המפלגה במרכז השלטו המקומי.

פרק חמישי :הוראות כלליות
העברה מכהונה .149

מוסד של המפלגה שבחר או נבחר חבר לכה כהונה כלשהי ,בש המפלגה או מטעמה ,רשאי
להחליט על העברתו מכהונתו או להביע לו אי אמו בהחלטה שתתקבל ברוב של חברי אותו
מוסד ,ובלבד שתינת לאותו חבר אפשרות נאותה להופיע בפני המוסד כדי להסביר את עמדתו;
החלטה כאמור לא תתקבל אלא לאחר שהייתה רשומה כסעי בסדר היו של ישיבת אותו
מוסד המיועדת לקבלת ההחלטה והודעה מנומקת על כ נמסרה בכתב לחברי המוסד  14ימי
קוד לכ.

סיו מועמדות .150
או כהונה של
חבר שנבחר
בבחירות
מקדימות

א .נבחר חבר לתפקיד בבחירות מקדימות ונפטר או התפטר או נבצר ממנו דר קבע לכה
באותו תפקיד ,רשאי מרכז המפלגה לבחור חבר לאותו תפקיד עד לקיו בחירות מקדימות
לאותו תפקיד.
ב .מרכז המפלגה רשאי ברוב של שני שלישי מחבריו להחליט על סיו תפקידו או ביטול
מועמדותו של חבר שנבחר בבחירות מקדימות ,או על נקיטת אמצעי לסיו כהונתו
בתפקיד ,או להכריז שאי הוא יותר מייצג את המפלגה .נית לקבוע בתקנות נוהל להפעלת
סמכות זו ,ובלבד שמרכז המפלגה לא יקבל החלטה בנדו אלא לאחר שנת לחבר הנוגע
בדבר הזדמנות להגיב על הטענות ועל ההצעה.

הצגת מועמד .151
נוס!

הצבעה חשאית .152

בהליכי של בחירת מועמדי המפלגה לכהונת נשיא המדינה ,יו"ר הכנסת ,ויו"ר הסוכנות
הציונית ,רשאי  30%מחברי הגו הבוחר ,לפי חוקה זו ,להציע מועמד נוס לאלה שהוצעו
בהתא לפרקי הרלוונטיי  ,בתנאי שהצעת תוגש למזכ"ל המפלגה לא יאוחר מ! 48שעות
לפני מועד ההצבעה.
א.
ב.

ג.
ד.

כאשר נערכות בחירות אישיות ,או בחירה בשיטה של רשימת מועמדי  ,או בכל עניי בו
נושא ההכרעה המתבקש במוסד הרלוונטי הינו פרסונלי ,תיער הצבעה חשאית.
בנושא שאינו כלול בסעי קט א ,תיער הצבעה חשאית א באה על כ בזמ הישיבה
דרישה בהצבעה גלויה של רוב חברי הגו הנוכחי בישיבה ,או א הוגשה  72שעות לפני
הישיבה דרישה כזאת החתומה בחתימת יד מקורית על ידי שליש מהחברי הרשומי
במוסד הרלוונטי.
אי באמור בסעי זה כדי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוקה ,המחייבת או מאפשרת הצבעה
חשאית.
הצבעה חשאית בבחירת מועמד ,שאי מועמד כנגדו ,תהיה בקלפי ובאחד משלושה פתקי
מודפסי  :בעד ,נגד ,נמנע .היו מספר מועמדי  ,יודפס שמו של כל אחד מה לחוד על פתק,
וכ יודפסו פתקי "נמנע" והמצביע יצביע באחד מ הפתקי הנראי לו.
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ה .הייתה הצבעה חשאית בנושא שאינו בחירה אישית ,תהיה ההצבעה בקלפי ובאחד משלושה
הפתקי  :בעד ,נגד ,נמנע .עמדו להצבעה שתי גרסאות או יותר תודפס כל אחת מה ,כולה
או בכינויה ,על פתק לחוד ,וכ יודפסו פתקי "נמנע" והמצביע יצביע באחד מ הפתקי
הנראי לו.
הצבעה גלויה .153

א.
ב.
ג.
ד.

טוהר מידות .154

מצביעי בהרמת ידיי .
במרכז המפלגה או בכל מוסד אחר שמספר חבריו עולה על  250תהיה ההצבעה בהרמת
כרטיסי הציר.
נתעורר לדעת יו"ר הישיבה ספק לגבי תוצאות ההצבעה ,תיער ההצבעה שנית ובלבד
שהספק התעורר סמו להודעה על תוצאותיה.
היה לדעת יו"ר הישיבה קושי בספירת המצביעי או באימות תוצאות ההצבעה ,יכריז
היו"ר על הצבעה אישית .היו"ר ,או מי שנתמנה לכ על ידיו ,יקרא שמותיה של בעלי זכות
ההצבעה ,וכל אחד מה יענה בעד ,נגד ,או נמנע.

למרות האמור בכל הוראה אחרת של החוקה או בהחלטה שהתקבלה מכוחה ,מי שהורשע
בעבירה שיש עמה קלו ,לא יוכל להיבחר בהלי בחירות פנימי לתפקיד המייצג את המפלגה,
אלא א חלפו ,עד ליו הבחירות הרלבנטי ,לפחות שבע שני ממועד סיו ריצוי העונש ,או
עשר שני ממועד ההרשעה ,לפי המאוחר מבי השניי ) .ג אונס ורצח למשל?(

משאל .155

עמדה על הפרק שאלה בעלת חשיבות מיוחדת ,רשאי מרכז המפלגה להביאו להכרעה במשאל
בי כלל חברי המפלגה ,ובלבד שבמשאל ישתתפו רק מי שהיו לחברי המפלגה שמונה עשר
חודשי לפחות טר יו המשאל ,למעט א נבצר מה הדבר בשל הוראת כל די והתפקדו
למפלגה מיד בסמו להפסקת המגבלה החלה עליה .

הצהרת הו .156
והצהרת בריאות
של מועמדי
לתפקידי
בכירי

מועמדי לתפקידי של יו"ר המפלגה ,מזכ"ל המפלגה ,חבר הכנסת ,ראש רשות מקומית ,יו"ר
הסתדרות העובדי הכללית החדשה ,יו"ר נעמת ויו"ר הסוכנות ,יידרשו למסור הצהרת הו
והצהרת בריאות .פרטי ייקבעו בתקנות.

תחולת חוק .157
בחירות לגופי
ציבוריי,
התשי"ד1954

המפלגה ,באמצעות המזכ"ל ויו"ר הסיעה ,תבקש מהכנסת באמצעות הצעת חוק פרטית או
בהסכמת הממשלה ,באמצעות הצעת חוק ממשלתית ,להחיל את חוק בחירות לגופי ציבוריי ,
התשי"ד! ,1954על הבחירות הפנימיות ליו"ר המפלגה ולמועמדיה לכנסת .עד שיעשה כ ,תחיל
המפלגה בתקנוניה הפנימיי חוק זה ,כאילו חוקק ,ככל הנית על פי די.

אצילת סמכויות .158

כל הוראה מהוראות חוקה זו ,המעניקה סמכות ליו"ר המפלגה או למזכ"ל המפלגה ,תהא
אותה סמכות מוענקת לכל אחד מחברי מזכירות הלשכה או לאחד מה בי על!פי החלטת
מזכירות הלשכה ובי על!פי בקשת יו"ר המפלגה.

הכרעה במקרה .159
של שוויו קולות

במקרה של שוויו בהצבעה במוסד ממוסדות המפלגה ,להוציא הצבעה חשאית ,תכריע דעת
יו"ר המוסד.

אופ זימו
לישיבות
המוסדות/ועדות

160

הוראות מעבר .161

.162

זימו אחד ממוסדות המפלגה ו/או ועדה מפלגתית ו/או חוג מפלגתי או כל זימו לישיבה,
יכול להיעשות באחד או יותר מהאמצעי הבאי !:דואר ,דוא"ל , s.m.s ,הודעה קולית,
אתר האינטרנט של המפלגה  ,ויחשב לזימו לכל דבר ועניי ,מסמכי לעיו החברי יועבר
באחד מהאופני הבאי  !:בדואר ,בדו"אל ,באתר האנטרנט של המפלגה.
 .1אי בחוקה זו כדי לפגוע בחוקיות כהונת  ,סמכויותיה ופעילות של מוסדות המפלגה,
נבחריה או בעלי התפקידי בה  ,שנבחרו או הוקמו לפני אישורה.
 .2מוסד שהתקיי לפני קבלת חוקה זאת ועוג ג בה ,יהיה מוסמ לפעול בהרכב שקד
לקבלת החוקה עד לבחירת ההרכב החדש.
 .3מוסד שהתקיי לפני קבלת חוקה זאת ולא עוג בה ,יפסיק את פעולתו ע קבלתה.
 .4כל עוד לא הותקנו תקנות לפי החוקה ,יחולו בענייני שבה יש חובה או סמכות להתקי
תקנות ההסדרי שקדמו לחוקה ,בשינויי המחויבי  .ועדת החוקה תכריע בכל שאלה הנוגעת
לתחולת של ההסדרי שקדמו לחוקה.

 .1למרות האמור בחוקה זאת ,יוכלו להצביע בבחירות המקדימות לחברי הכנסת מי
שהיו לחברי המפלגה ארבעה עשר חודשי לפחות טר יו הבחירות ,למעט א
נבצר מה הדבר בשל הוראת כל די והתפקדו למפלגה מיד בסמו להפסקת
המגבלה החלה עליה .
 .2הבחירות למועמדי לחברי הכנסת יושלמו ,בהתא לתקנו הבחירות שייקבע
כאמור בסעי 116ד לחוקה ,לא יאוחר מ! 45יו לפני מועד הבחירות לכנסת.

26

