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 חברי לשכת מפלגת העבודה הישראלית,
 

 .לחוקת מפלגת העבודה הצעת חוג יסו"דמונחת לפניכם 
 

היא תנועה רעיונית הפועלת לקידום  -וקרטית דמ-ישראל סוציאל –יסו"ד 
דמוקרטיים ויישומם במציאות הישראלית. בתוך מציאות של -רעיונות סוציאל

מכירת נכסי הציבור לבעלי הון, שחיקה בערך העבודה, דה לגיטימציה של 
-העבודה המאורגנת, וצמצום המרחב הדמוקרטי, מהווה יסו"ד קול סוציאל

ורא לקידום השוויון החברתי והכלכלי, לאחריות הק ,דמוקרטי בהיר וצלול
הפעולה וולעידוד ההתארגנות  אהמדינה לאזרחיה, לפיתוח כלכלה בת קיימ

 הפוליטית.
 

מטרתה העיקרית של החוקה המוצעת היא הגברת הדמוקרטיה הפנימית 
ידי חיזוק והרחבת הסמכויות של חברי ועידת -במפלגת העבודה וזאת על

לפי החוקה המוצעת תהפוך לשכת המפלגה מגוף  המפלגה וחברי הלשכה.
מאשרר בלבד לגוף מנהל, עצמאי וחזק, אשר עתיד להוביל את דרכה של 
מפלגת העבודה. בנוסף, מאפשרת החוקה החדשה מעורבות גוברת של חברי 

ידי קביעת מנגנונים נגישים להשפעה על נבחרי -מפלגה מן השורה, וזאת על
 המפלגה.

 
מץ את החוקה המוצעת, אשר מעבר לחשיבותה בחיזוק  אנו קוראים לכם לא

הדמוקרטיה הפנימית ובהעצמת חברי המפלגה והמוסדות, יכולה גם להביא 
 להגברת האמון במפלגה בקרב הציבור.

 
חוקה זו, המעודדת השתתפותם של חברי המפלגה ומאפשרת את השפעתם על 

ל, אשר מאסו מדיניותה, יש בה משום בשורה אמיתית לציבור אזרחי ישרא
 דמוקרטיות הנשמעות לקבוצה קטנה של מקבלי החלטות.-במפלגות בלתי

 
אנו קוראים לכם לתמוך בסעיפים המוצעים בחוקה זו, ולהפוך את מפלגת 

ל עבר אהעבודה הישראלית למפלגה דמוקרטית ורחבה אשר תוביל את ישראל 
 דמוקרטי.-עתיד סוציאל –עתיד טוב יותר 

 
 

 2011דמוקרטית, פברואר -ל סוציאלישרא –חוג יסו"ד 
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 מטרות המפלגה
 
העבודה הישראלית תשקוד על קידום ושגשוג מדינת ישראל כמדינת  פלגתמ .1

המבטיחה שוויון אזרחי, משפטי וחברתי לכל אזרחיה לאור  לאום יהודית
המפלגה תפעל . סוציאליסטי-וברוח החזון הציוני עקרונות מגילת העצמאות

תשתיות התחבורה , היסוד, ובכללן הקרקע, משאבי הטבעלהבטיח כי תשתיות 
מפלגת העבודה . והאנרגיה, מערכות החינוך והבריאות, יהיו בשליטתו של הציבור

דמוקרטית בתחומי -סוציאל רווחה אוניברסלית תפעל למען כינונה של מדינת
-החינוך, הבריאות, העבודה, הדיור והגמלאות. המפלגה תעודד כלכלה ברת

חופש ההתארגנות בארגוני ועל זכויות היסוד של העובדים על ותגן , קיימא
תיאבק בכל צורה של אפליה על רקע מין, הישראלית מפלגת העבודה   ם.עובדי

 .ותפעל להבטיח לכל תושבי ישראל שוויון זכויות גמור מוצא, גזע, דת ולאום
ועם הרשות  ,מפלגת העבודה תפעל לכינון הסכמי שלום עם כל שכנותיה

 הפלסטינית.
 

 מוסדות המפלגה
 

 אלו הם המוסדות של המפלגה: א. .2
 

 הועידה (1)
 הלשכה (2) 
 ועדת החוקה (3) 
 בית הדין של המפלגה (4) 
 המוסד לביקורת של המפלגה (5) 
 הוועדה לענייני בחירות ( 6) 
 הסניפים, המחוזות והמגזרים (7) 

 
 אלו הם בעלי התפקידים המרכזיים של המפלגה: ב. 

 
 שב ראש המפלגהיו (1)
 מזכ"ל המפלגה (2)

 
 חברות במפלגה:

 

 כשיר להיות חבר מפלגה, בכפוף להוראות כל דין, מי שהתקיימו בו כל אלה: .3
 

 הוא אזרח ותושב ישראל, שהנו בעל זכות הצבעה לכנסת. א.
 
 הוא אינו חבר בכל מפלגה אחרת. ב.

 
.א. רישא 3ם ": מי שהוא כשיר להיות חבר המפלגה על פי סעיפיחבר צעיר נלווה" .4

שנים, רשאי להיות חבר נלווה  18שנים, אך טרם מלאו לו  16.ב. ומלאו לו 3-ו
במפלגה. חבר נלווה יהיה פטור מתשלום דמי חבר למפלגה ויהיה בעל זכויות 
כחבר מפלגה, לרבות הזכות להיבחר לכל מוסדות המפלגה אך למעט הזכות 

 המפלגה ולרשימה לכנסת.בבחירות הפנימיות במפלגה ליו"ר  רולהיבחלבחור 
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מי שהיה חבר מפלגה ביום אישור חוקה זו ולא יצא או הוצא מאז מהמפלגה והוא  .5

משלם דמי החבר למפלגה במועדים ובסכומים שנקבעו, ימשיך ויהיה חבר 
 המפלגה.

 
מי החבר יהיו בסכום שווה לכלל חברי המפלגה וישולמו על ידי חבר המפלגה ד .6

. חבר מפלגה רשאי לשלם יס אשראי או בהוראת קבעבמזומן, בצ'ק, בכרט אישית
 רוב מדרגה ראשונה.קאת דמי החבר גם עבור 

 
חבר במפלגה אחרת רשאי להצטרף כחבר מפלגת העבודה, רק אם הגיש למפלגת  .7

העבודה תצהיר, המציין כי הודיע למפלגה האחרת במכתב רשום על ביטול 
 חברותו בהתאם לתנאי הדין.

 

פוף להוראות חוקה זו ולתקנונים מכוחה, ליטול חלק חבר מפלגה זכאי, בכ .8
בקביעת דרכה של המפלגה והכרעותיה בעניינים רעיוניים, ארגוניים, חברתיים, 

 כלכליים ומדיניים, בדרכים כדלהלן:
 

לבחור ולהיבחר למוסדות המפלגה המקומיים והארציים ולהשתתף בכל  .א
 .עידת המפלגהתהליכי הבחירות אשר נקבעו בחוקה זו, או על ידי ו

 

להיות מועמד ליו"ר המפלגה, לרשימת המועמדים של המפלגה לכנסת,  .ב
למוסדות ארציים או מקומיים של הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
לרשות מקומית, למוסדות הלאומיים ולכל גוף חיצוני אחר כנציג 

 המפלגה.
 

להשתתף באופן פעיל באסיפות כלליות של סניפי המחוז אליו הוא  .ג
שתייך ושל כל תא מפלגתי ו/או חוג רעיוני ו/או מגזר מפלגתי אחר מ

 שהוא נמנה עימו.
 

 להשתתף בהקמה או בפעילות של חוג רעיוני, מקומי או ארצי. .ד
 
 הזכות לבחור ולהיבחר: .9
 

ה בבחירות מותנית בחברות בת הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המפלג .א
 .למוסד האמורתוקף ובעמידה בתנאים שקבועים בחוקה זו ביחס 

 
או , פי מקום מגוריול חבר המפלגה זכאי לבחור ולהיבחר במסגרת סניף .ב

במסגרת החוג רעיוני אליו הוא שייך. למען הסר ספק לא יוכל אדם 
והן במסגרת  ,לבחור ולהיבחר הן במסגרת החוג אליו הוא משתייך

 הסניף.
 

 ך.חבר המפלגה רשאי לבחור ולהיבחר במסגרת מחוז אליו הוא משתיי .ג
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חבר שבמהלך תקופת כהונה במוסד מפלגתי מקומי או כנציגו במוסד  .ד
ימשיך לכהן  –מפלגתי ארצי עבר להתגורר דרך קבע בישוב אחר 

 במוסד המקומי המקורי, או כנציגו, עד תום תקופת הכהונה.
 

 חובות החבר: .10
 

 לשמור אמונים למדינת ישראל וחוקיה ולערכי מפלגת העבודה. .א

 מטרות המפלגה ולקיים את החלטות מוסדותיה. לחתור להגשים את .ב

 לשלם למפלגה דמי חבר. .ג

 .בבחירות לכנסתלתמוך במועמדי המפלגה  .ד
 

 חברותו של חבר במפלגה תיפסק באחד המקרים הבאים: .11
 

 אם הודיע בכתב על הפסקת חברותו במפלגה. .א

 אם מוסד מוסמך פסק על הוצאתו של החבר מהמפלגה. .ב

 בגוף חיצוני ונשאר חבר באותו גוף.אם פרש מסיעה של המפלגה  .ג

אם לא שילם החבר דמי חבר תוך חודשיים מיום שניתנה לו התראה  .ד
 בכתב על אי התשלום.

 

. לעיל, יקבל על כך ד.11-.ב.11חבר שחברותו במפלגה פסקה לפי סעיף מסעיפים  .12
יום מפני בית  30הודעה מטעם מזכ"ל המפלגה ויהיה רשאי לערער על כך תוך 

 הדין.
 

.ב., רשאי בית הדין לאשר התפקדותו 11סקה חברותו של חבר על פי סעיף פ .13
 מחדש, בחלוף תקופה שתיקצב על ידי בית הדין.

 
 :הועידה

 
 .הועידה היא המוסד העליון של המפלגה .14
 

, הועידה מוסמכת לעסוק בעניינים 14מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .15
 הבאים:

 
 ראות חוקה זו. לתקן או לשנות את החוקה בהתאם להו .א

 לאשר איחוד בין המפלגה לבין גוף אחר. .ב

 לשנות את שם המפלגה. .ג

בהתאם להוראות  בנושאי מדיניות של המדינה והמפלגה ולהחליט לדון .ד
 .חוקה זו

 לדון בערעורים על החלטות הלשכה. .ה

 לאשר את הצטרפות המפלגה לקואליציה ממשלתית. .ו
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 דה תאשר את הרכב הועדה לענייני בחירות.יהוע .16
 

 הועידה תבחר את: .17
 

 ., למעט חברי הלשכה מתוקף תפקידםלשכת המפלגה .א

 ועדת החוקה. .ב
 

 הועידה תמנה את הוועדות הקבועות הבאות: .18

 ועדה ליחסי עבודה וזכויות עובדים. .א

 ועדה לענייני מדיניות כלכלית ותקציב המדינה. .ב

 ועדה לקידום שוויון האישה. .ג

 תושבי ישראל. ק והדמוקרטיה, ולשוויון לכלועדה לשלטון החו .ד

 ועדה מדינית. .ה

 ועדה לענייני חינוך, תרבות, עלייה וקליטה. .ו

 ועדה לענייני איכות הסביבה, בריאות וספורט. .ז
 

מטעמה, בתחומים שונים. המלצות הועדות נוספות הועידה רשאית למנות ועדות  .19
   יהיו בעלות תוקף מחייב לאחר אישורן על ידי הועידה.

 
, לפי מועד שייקבע או עשרים ושניים חודשיםת לאח לכל הפחות הועידה תיבחר .20

 25%או  מחברי המפלגה 25%על ידי לשכת המפלגה או לפי דרישתם בכתב של 
 .מחברי הועידה

 
 הועידה תורכב מצירים שיבחרו באופן הבא: .21

 

כל סניף יבחר צירים לוועידה לפי הנוסחה: מספר חברי הסניף שלא  .א

בחרו להצביע במסגרת חוג רעיוני חלקי מאה ועשרים, מעוגל למספר 

מספר המצביעים שהיו למפלגה בבחירות  בתוספת השלם הקרוב ביותר

, מעוגל 500יף חלקי האחרונות לכנסת בקלפיות השייכות לאיזור הסנ

למספר השלם הקרוב ביותר. היה והסניף זכאי ליותר משני נציגים יהיה 

לפחות נציג אחד מכל מין ובכל מקרה לא פחות משליש מכל מין ובלבד 

 שהיו די מועמדים משני המינים.

המצביעים למפלגה בבחירות האחרונות לכנסת בקלפיות פחת מספר  .ב

, יבחר הסניף צירים לועידה ממספר חברי הסניףהשייכות לאיזור הסניף 

מספר המצביעים שהיו למפלגה בבחירות האחרונות לכנסת רק כ

, מעוגל למספר השלם 500בקלפיות השייכות לאיזור הסניף חלקי 

 הקרוב ביותר.
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חברי הכנסת מטעם המפלגה וכן : צירי הוועידה מתוקף תפקידם יהיו .ג

חברי הכנסת לשעבר מטעמה שהנם חברי מפלגת העבודה חמש שנים 

חברי מועצות ברציפות לפחות, ראשי רשויות מקומיות מטעם המפלגה, 

ה שהינם חברים בהנהגה של מקומיות מטעם המפלגה, חברי מפלג

יו"ר בית נבחרי ההסתדרות ובעלי תפקידים מקבילים , ארגון עובדים

, וסניפים מזכירי מחוזותבארגוני עובדים אחרים שהינם חברי המפלגה, 

אשי ועדי רחברי מפלגה ביישובם ובסניף,  150ובתנאי שיש לפחות 

ם אחרים עובדים בהסתדרות הכללית וגופים מקבילים בארגוני עובדי

גמלאים, מזכיר תנועת  –, יו"ר וותיקי התנועה שהינם חברי מפלגה

מזכירי תנועת נוער שהינם חברי המפלגה, , צמזכיר התק" ,המושבים

 יו"ר המשמרת הצעירה. והכל בתנאי שהנם חברי מפלגת העבודה.

 
במספר לועידה, המשמרת הצעירה תמנה בהתאם לתקנונה צירים  .ד

 .35מצירי הועידה יהיו מתחת לגיל  15%פחות הדרוש כדי להבטיח כי ל
 

 כינוס הועידה: .22
 

שיבות מן המניין. הזמנה פעמיים בשנה ליהועידה תתכנס לפחות  .א
 לישיבה מן המניין תישלח לפחות שלושים יום מראש.

 

 וסדר היום יקבע על ידי הלשכה ןהמניילישיבה מן מועד כינוס הועידה  .ב
ה באישור לשכת המפלגה רשאי . יו"ר המפלגבתיאום עם יו"ר הועידה

לכנס את הועידה לישיבות שאינן מן המניין בהודעה של ארבעה עשר 
שבעה ימים לפני כינוס הועידה אישרה לפחות יום מראש ובלבד ש

 הלשכה את המועד וסדר היום.
 

לצורך אישור  ןהמניייו"ר המפלגה רשאי לכנס ישיבת ועידה שלא מן  .ג
שעות מראש, ובלבד שקיבל את  96תרעה של ההסכם קואליציוני ב

 אישור הסיעה.
 

 ההועידה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של לפחות עשר .ד
אחוז מצירי הועידה. הדרישה תיחתם בחתימת ידם, על גבי בקשה בה 
יפורטו הנושאים לדיון בישיבה המתבקשת, הדרישה תימסר למזכ"ל 

ולהחליט בנושאים על מנת לדון  המפלגה. במקרה כזה תכונס הועידה
. על יום מהגשת הבקשה למזכ"ל 30על ידי הלשכה תוך  המפורטים,

ישיבה מיוחדת לפי סעיף זה תימסר הודעה לכלל חברי הועידה 
 .לפחות של ארבעה עשר יום מראשבהתרעה 
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באחריות מזכ"ל המפלגה להוציא הודעה רשמית על כל כינוס של  .ה
תרעה הבננים לסדר יומה, את הנושאים המתוכההודעה תכלול עידה, הו

האינטרנט תפורסם באתר ההודעה  .ד'-הנדרשת על פי סעיפים א'
המפלגה, תישלח בדואר אלקטרוני לכל חבר מפלגה שמסר הרשמי של 

קיומו של כינוס הועידה ותאריך  .את כתובת הדוא"ל שלו למפלגה
מספר הטלפון במיסרון )סמס( לכל חבר ועידה שמסר את קיומו יימסרו 

שעות לפני  48שלו למפלגה. על יו"ר הועידה להודיע למזכ"ל יד הני
את תאריך וזמן התכנסות הועידה  ,התאריך האחרון לפרסום ההודעה

 והנושאים המתוכננים לסדר היום.
 

שעות טרם כינוס הועידה  24הועידה עד חמישה אחוז מחברי הגישו  .ו
ופיע בכתב ידם להוסיף נושא שאינו מ ליו"ר הועידה בקשה חתומה

בסדר היום של הישיבה, תצביע הועידה על הוספת נושא זה לסדר היום 
 .בטרם כל דיון אחר

 
ישיבות הועידה ינוהלו על ידי יו"ר הועידה. יו"ר הועידה יבחר על ידי  .ז

בכינוסה הראשון לאחר היבחרה, עד לבחירת היו"ר  כלל צירי הועידה
חבר כנסת לא יהיה . יו"ר הועידה תנוהל הישיבה על ידי מזכ"ל המפלגה

 או שר.
 

חבר ועידה שלא הגיע לשלוש ישיבות ועידה רצופות או לשלוש ישיבות  .ח
חודשים, יחדל מלהיות חבר ועידה.  12רצופות בפרק זמן של -ועידה לא

הודעה בכתב תימסר לו באחריות יו"ר הועידה והמזכ"ל. ערער על 
ום ממשלוח י 14ההודעה ניתן יהיה להגיש לבית הדין של המפלגה תוך 

 יום מהגשתו. 21ההודעה, הבירור בערער יעשה תוך 
 

חודשים את דמי החבר על פי התעריף  8חבר ועידה שלא שילם משך  .ט
לבעלי תפקידים לחידוש חברותו במפלגה, תבוטל חברותו בועידה, 
והסניף או החוג מטעמו כיהן יבחרו אחר במקומו. באחריות יו"ר 

 י חודשיים לחברי ועידה שחברותםהועידה והמזכ"ל תישלח התרעה מד
 תשלום.-במפלגה עומדת לפוג בשל אי

 
 

 
 לשכת המפלגה:

 
 סמכויות הלשכה: .23
 

לקבל כל החלטה ביחס למפלגה שלא נתייחדה בתקנון זה למוסד אחר  .א
 .או לבעל תפקיד אחר

 לפקח על פעילות יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה, גזבר המפלגה. .ב

 המפלגה.לאשר את הדו"ח הכספי השנתי של  .ג

 לקבוע את סדר יומן של ישיבות ועידה מן המניין. .ד

 להביא לאישור הועידה הצעה להרכב הועדה לענייני בחירות. .ה
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הלשכה תכהן בתפקידה שנתיים או עד שועידת המפלגה תחליט על מינוי לשכה  .24

 חדשה, המוקדם מבין השניים.
 

 בעלי התפקידים הבאים יהיו חברים בלשכה מתוקף תפקידם: .25

 הסיעה בכנסת.חברי  .א

 שרים מטעם המפלגה שאינם חברי כנסת. .ב

יושב ראש ההסתדרות הכללית החדשה או בעל תפקיד מקביל בארגון  .ג
 עובדים אחר שהם חברי המפלגה.

 מזכ"ל תנועת נוער שהינו חבר המפלגה. .ד

 יו"ר המשמרת הצעירה. .ה

 ראשי המחוזות. .ו

 יו"ר הועידה. .ז
 

מתוכם יהיו  40%ה, לפחות הועידה תבחר שלושים וחמישה חברי ועידה ללשכ .26
יהיו חברי מפלגה בני  7בהיבחרם ולפחות  35יהיו צעירים עד גיל  7ולפחות  נשים

יהיו מתוך המגזר הערבי והדרוזי מחברי הועידה  5, לפחות 65-למעלה מ
 .בסך הכל והצ'רקסי

 

 ישיבות הלשכה: .27

הלשכה תתכנס לפחות פעם בחודשיים לישיבה מן המניין שתזומן על  .א
 .זכ"ל המפלגהידי מ

 .מפלגהיו"ר המפלגה הוא יו"ר הלשכה, הלשכה תתכנס לבקשת יו"ר ה .ב

 את ישיבות הלשכה יכינו יו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה ויו"ר הועידה. .ג

 את ישיבות הלשכה ינהל מזכ"ל המפלגה. .ד

לבקשתם בכתב של ארבעה חברי לשכה שנמסרה למזכ"ל המפלגה עד  .ה
ף נושא לסדר יומה של הלשכה. שעות לפני כינוס של הלשכה, יוס 72

הציגו המציעים את הנושא בפני הלשכה, יכולים רוב של חברי הלשכה 
 להחליט שלא להמשיך בדיון בנושא ולהסירו מסדר היום.

לבקשתם בכתב של עשרה חברי לשכה שנמסרה למזכ"ל המפלגה.  .ו
 הישיבה תכונס תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה.

תכונס לבקשת יו"ר המפלגה, חופה, חירום ד-במקרה של צורך בישיבת .ז
חירום לא ידונו בשום -בישיבת שעות. 60תרעה של לפחות הלשכה בה

נושא מלבד הנושאים שנכללו בבקשת היו"ר. על ישיבה כזו, חובה על 
המזכ"ל לוודא כי כל אחד מחברי הלשכה מקבל הודעה במיסרון )סמס( 

שעות  48בשיחת טלפון לפחות כן שעות לפני ההתכנסות, ו 60לפחות 
 לפני ההתכנסות.

באחריות מזכ"ל המפלגה להוציא הודעה רשמית על כל כינוס של  .ח
של  תרעהבההלשכה, שתכלול את הנושאים המתוכננים לסדר יומה, 

-שעות במקרה של ישיבת 48שבוע ימים לפני הכינוס המתוכנן, או 
לקטרוני לכל . ההודעה תפורסם באתר המפלגה, תישלח בדואר אחירום

חבר מפלגה שמסר את כתובת הדוא"ל שלו למפלגה ותימסר במיסרון 
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)סמס( לכל חבר ועידה שמסר את מספר הטלפון הסלולארי שלו 
 למפלגה.

ישיבות רצופות, יחדל  4חבר לשכה שלא הגיע לישיבות הלשכה במשך  .ט
מלהיות חבר לשכה. הודעה בכתב תימסר לו באחריות מזכ"ל המפלגה. 

יום  14ההודעה ניתן יהיה להגיש לבית הדין של המפלגה תוך ערער על 
 יום מהגשתו. 21ממשלוח ההודעה, הבירור בערער יעשה תוך 

חודשים את דמי החבר על פי התעריף  6חבר לשכה שלא שילם משך  .י
לבעלי תפקידים לחידוש חברותו במפלגה, תבוטל חברותו בלשכה. 

ה מידי חודש לחברי באחריות יו"ר הועידה והמזכ"ל תישלח התרע
 תשלום.-לשכה שחברותם במפלגה עומדת לפוג בשל אי
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 יו"ר המפלגה
 

ווה את מדיניותה ודרכי ניהולה בכפוף תיו"ר המפלגה עומד בראש המפלגה ומ .28
. יו"ר ובמסגרת הסמכויות המוקנות לו על פי חוקה זו ,להחלטות הועידה והלשכה

 ומד בראש רשימתה לכנסת.המפלגה הוא מועמד המפלגה לראשות הממשלה וע
 

 יו"ר המפלגה ימנה באישור הלשכה גזבר, יועץ משפטי ודובר למפלגה. .29
 

יו"ר המפלגה ייבחר על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות כלליות, חשאיות,  .30
אישיות ושוות על פי תקנון שיחובר על ידי הוועדה לענייני בחירות ויאושר על ידי 

ה תהיה מיום היבחרו ועד בחירת יו"ר חדש הועידה. תקופת כהונת יו"ר המפלג
למפלגה. הבחירות ליו"ר המפלגה יתקיימו כשנה לפני הבחירות לכנסת או במועד 

 40%יום מראש על ידי ועידת המפלגה ובלבד שלפחות  90אחר שייקבע לפחות 
 מחברי הועידה הצביעו בעד הצעת ההחלטה.

 
 בו כל אלו: זכאי להיבחר ולהתמודד ליו"ר מפלגה מי שנתקיימו .31

 .הוא כשיר להיות ראש ממשלה על פי כל דין .א

הינו חבר מפלגה ברציפות לפחות ששה חודשים ברציפות טרם יום  .ב
 הבחירות ליו"ר.

חברי ועידה או  100הציג בפני וועדת הבחירות בקשה חתומה על ידי  .ג
מחברי המפלגה הרשומים אשר הביעו בחתימתם האישית כאמור  5%

 . תנאי זה לא יחול על יו"ר מפלגה מכהן.את תמיכתם במועמדותו
 

 הכרעה בין מועמדים: .32

היו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את המספר הגדול ביותר  .א
מאותם  40%של הקולות כשרים הוא הנבחר, ובלבד שקיבל לפחות 

 קולות. קולות הנמנעים יחשבו כקולות פסולים.

בחירות  תקוימנהמהקולות הכשרים,  40%לא קיבל איש מהמועמדים  .ב
הראשון.  ארבעה עשר יום מיום הבחירותלפחות כעבור חוזרות 

בין שני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את  הבחירות תהיינה
המספר הגדול ביותר של קולות כשרים; ייבחר המועמד שקיבל 

 בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של קולות.

אים המופיעים בחוקה זו, תובא אם היה רק מועמד אחד שעמד בתנ .ג
 מועמדותו לאישור ועידת המפלגה.

 
 מזכ"ל המפלגה

 

מזכ"ל המפלגה מופקד על הניהול המשקי, הכספי והארגוני של המפלגה ועל  .33
 ביצוע התפקידים המוקנים לו על פי חוקה זו.

 

 מזכ"ל המפלגה ייבחר על ידי ועידת המפלגה. .34
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או עד שתחליט ועידת המפלגה  מזכ"ל המפלגה ישמש בתפקידו שלוש שנים .35
 לבחור מזכ"ל חדש, המוקדם מבין השניים.

 
 גזבר המפלגה כפוף למזכ"ל המפלגה. .36
 

 בחירותלענייני  הועדהו
 

לתקופה בת  )ה( לחוקה זו23-ו 16הועדה לענייני בחירות תמונה על פי סעיפים  .37
ועידה רשאית לאריך את משך תקופת כהונתה של הוועדה לענייני ה .שנתיים

 בחירות.
 

יו"ר הוועדה  זוגי של חברים ולא פחות משבעה.-וועדת הבחירות תמנה מספר אי .38
 יהיה שופט בדימוס.

 
זכאי לכהן כחבר וועדת הבחירות מי שכשיר להיות חבר לצד יו"ר הוועדה,  .39

וועידה ואינו מועמד לוועידה או חבר בוועידה, אינו מועמד לרשימת המפלגה 
עמד ללשכת המפלגה או חבר בה, אינו מועמד לכנסת או חבר כנסת, אינו מו

למזכ"ל המפלגה או המזכ"ל, אינו מועמד ליו"ר המפלגה או יו"ר המפלגה, אינו 
 .הגזבר, או דובר המפלגה

 
 לא יכהן כחבר הוועדה לענייני בחירות מי שהורשע בעבירה שיש עימה קלון. .40
 

 תפקידי הוועדה לענייני בחירות: .41

כל הליכי הבחירות במסגרת המפלגה הוועדה תקבע את התקנונים ל .א
 בכפוף להוראות חוקה זו ותביא אותם לאישור ועידת המפלגה.

 הוועדה אחראית לפקח ולנהל את כל תהליכי הבחירות במפלגה. .ב

תשמש ערכאה לערעור על פנקס הבוחרים, הליכי הבחירות ותוצאות  .ג
הבחירות. על החלטות הוועדה בנושא זה ניתן לערער לבית הדין של 

 מפלגה.ה

 הוועדה אחראית על כשרות הבחירות ועל פרסום תוצאות הבחירות. .ד
 

 בית הדין
 

 בית הדין ימנה לפחות תשעה חברים ובכללם נשיא בית הדין. .42
 

נשיא בית הדין וחברי בית הדין ימונו על ידי ועידת המפלגה לתקופה של ארבע  .43
 שנים, על פי המלצת וועדת איתור שתמונה על ידי הלשכה.

 
ית הדין לא יימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו בבית הדין ובין חבר ב .44

 פעילותו המפלגתית.
 

 בהיעדרו של נשיא בית הדין, ימלא את תפקידיו ממלא מקומו. .45
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 כנשיא בית הדין יכהן מי שהוא בעל כשירות לכהן בבית משפט מחוזי. .46
 

 שי אקדמיה.חברי בית הדין האחרים יהיו עורכי דין או משפטנים שהינם אנ .47
 

 נשיא בית המשפט יקבע את סדרי הדין והדיון ואת סדרי העבודה של בית הדין.  .48
 

בית הדין מוסמך לדון בפרשנות סעיפים לחוקה זו, לרבות מחלוקות על סמכויות  .49
גופי המפלגה השונים, ובערעורים על החלטות הוועדה לענייני בחירות ובכל עניין 

 שהוסמך לדון בו על פי חוקה זו.
 
 

 מועמדי המפלגה לתפקידים ממלכתיים וציבוריים
 

מועמד המפלגה לכהונת נשיא המדינה או יו"ר הכנסת יוצע על ידי סיעת המפלגה   .50
 בכנסת ויהיה טעון אישור הועידה.

 

יו"ר המפלגה יקבע את הרכב השרים וסגני השרים מטעם המפלגה, ואת  .51
 המפלגה.תפקידיהם ויביא את הרשימה כמקשה אחת לאישור ועידת 

 
 רשימת המפלגה לכנסת וסיעתה לכנסת

 
 לכנסת. המפלגה הנבחרים ברשימת המפלגה לכנסת הם סיעת .52

שר המכהן בממשלה מטעם המפלגה, בין שהוא חבר הכנסת ובין שאינו חבר  .53
כנסת, יחולו עליו, בשינויים המחויבים, הזכויות והחובות החלות על חברי הסיעה 

 בכנסת.

ן חבריה הנהלת סיעה ויו"ר סיעה. יו"ר הסיעה יהיה הסיעה בכנסת בוחרת מבי .54
 חבר בהנהלת הסיעה וינהל את דיוניה.

 הסיעה בכנסת תפעל בהתאם להחלטות של הועידה ולשכת המפלגה. .55

הסיעה בכנסת תדון ותחליט בכל נושא העומד לדיון בכנסת, לאור מטרות וערכי  .56
 המפלגהשל הועידה ולשכת  קודמות תקפות המפלגה ובהתאם להחלטות

 .הנוכחיות
 

 חבר סיעה יפעל על פי החלטות הסיעה. .א
 

כל שלושה חברי כנסת, או שניים אם הם מהווים לפחות שליש מהסיעה  .ב
בכנסת, רשאים לבקש דיון בועידת המפלגה או בלשכת המפלגה, 
בנושא עקרוני שבו התגלעו חילוקי דעות בינם לשאר הסיעה, הנהלתה, 

חתומה בכתב ידם  ,ר. את הבקשהיו"ר המפלגה או גוף מפלגתי אח
יגישו ליו"ר הועידה או למזכ"ל המפלגה. קיבלו יו"ר הועידה או מזכ"ל 

יום מקבלתה או את  16יכנסו את הועידה תוך  –המפלגה בקשה כאמור 
הלשכה בתוך שבוע, בהתאם לבקשת חברי הכנסת. הכרעת הועידה או 

ר אינה מעכבת הלשכה באותו דיון תחייב את הסיעה. בקשת דיון כאמו
 ביצוע החלטת הסיעה.
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סדרי עבודת הסיעה והנהלת הסיעה, הכללים בדבר הגשת שאילתות, הצעות לסדר  .57
היום, והצעות חוק פרטיות על ידי חברי הסיעה, וכן דרכי בחירתם של חברי 

 הסיעה לוועדות ולמשלחות של הכנסת, ייקבעו על ידי הסיעה.

 מפלגה לכנסת. יו"ר המפלגה יהיה הראשון ברשימת ה א. .58
נבחרי רשימת המפלגה לכנסת מהמקום השני ועד למקום העשרים יבחרו  ב.

 בבחירות כלליות וחשאיות בקרב כלל חברי המפלגה.
כל חבר מפלגה יצביע עבור חמישה עד שישה מועמדים לרשימת המפלגה  ג.

 לכנסת.
יזכה העדיף  –החבר ידרג את העדפותיו. אם בחר בחמישה מועמדים  ד.

, 3העדיפות השלישית במספר  2, העדיפות השניה במס' 1תר במספר ביו
והעדיפות  5, העדיפות החמישית במס' 4העדיפות הרביעית במספר 

יזכה העדיף  –. אם בחר במקסימום של שישה מועמדים 6האחרונה במס' 
, 3העדיפות השלישית במספר  2, העדיפות השניה במס' 1ביותר במספר 

והעדיפות  5, העדיפות החמישית במס' 4פר העדיפות הרביעית במס
 .6האחרונה במס' 

בעת ביצוע ספירת הקולות בהתאם למדרג העדפותיו של הבוחר, יקבל כל  ה.
מועמד נבחר את הניקוד המגיע לו בהתאם לעדיפות בה נבחר. כך, מועמד 

, 2; מועמד הנבחר בעדיפות 6-, יקבל ניקוד השווה ל1שנבחר בעדיפות 
-, יקבל ניקוד השווה ל3, מועמד הנבחר בעדיפות 5-שווה ליקבל ניקוד ה

, מועמד הנבחר 3-, יקבל ניקוד השווה ל4, מועמד הנבחר בעדיפות 4
, יקבל 6ומועמד הנבחר בעדיפות  2-, יקבל ניקוד השווה ל5בעדיפות 

 .1-ניקוד השווה ל
המועמד שיקבל את מרבית הקולות, יהיה המועמד שסכום מלוא ניקודיו  ו.

 יה  הגבוה ביותר.יה
 

 י ועד למקום העשריםבמסגרת רשימת המפלגה לכנסת מהמקום השנ א. .59
 לנשים. 40%של  יובטח ייצוג מינימלי

, יובטחו המקומות השלישי 2-5מקומות להלן הראשונה,  הבחמישיי ב.
 והרביעי לאישה.

 , יובטחו המקומות השני והרביעי לנשים.ההשניי המהחמישייהחל  ג.
 יבלה את מספר הנקודות הגדול ביותר תוקפץ למקום השלישי האישה שק ד.

ברשימת המפלגה לכנסת, אם לא הגיעה למקום זה לפחות בהצבעת 
 החברים.

האישה שקיבלה את מספר הנקודות הרב ביותר אחריה, ואם לא מוקמה  ה.
לפחות במקום הרביעי במסגרת הצבעת כלל חברי המפלגה, תובטח 

ה למקום זה לפחות בהצבעת החברים. וכך במקום הרביעי אם לא הגיע
 .24, 22, 19, 17, 14, 12, 9, 7הלאה למקומות ה 

ככל שיבחרו נשים למקומות גבוהים יותר ברשימה מאשר המקומות  ו.
ברשימה, כבר  4המובטחים,  יבוטל השריון. כך, אם טרם הגיע מקום 

יעי, הראשונה, יבוטל השריון של המקום הרב הלחמישיינשים  2נבחרו 
 .7-והשריון הבא יהיה במקום ה
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חבר כנסת מכהן, אשר מתמודד בשנית למקום ברשימת המפלגה לכנסת,  א. .60
ברשימת  ללהיכלמהמצביעים כדי שיוכל  35%יצטרך לקבל את קולם של לפחות 

מחברי  35%-עשרים המקומות הראשונים. ניקוד כאמור יובטח רק אם למעלה מ
 תו מועמד.המפלגה נתנו ניקוד כלשהו לאו

 
 מי שכיהן מעל שש שנים בכנסת, ואשר מתמודד למקום ברשימת המפלגה  ב.

מהמצביעים כדי שיוכל  50%לכנסת, יצטרך לקבל את קולם של לפחות 
להיכלל ברשימת עשרים המקומות הראשונים. ניקוד כאמור יובטח רק אם 

 מחברי המפלגה נתנו ניקוד כלשהו לאותו מועמד. 50%-למעלה מ
 
 י שכיהן מעל תשע שנים בכנסת, אשר מתמודד למקום ברשימת המפלגה מ ג.

מהמצביעים כדי שיוכל  60%לכנסת, יצטרך לקבל את קולם של לפחות 
להיכלל ברשימת עשרים המקומות הראשונים. ניקוד כאמור יובטח רק אם 

 מחברי המפלגה נתנו ניקוד כלשהו לאותו מועמד. 60%-למעלה מ
 
עשרה שנים בכנסת, אשר מתמודד למקום ברשימת -םמי שכיהן מעל שתי ד.

מהמצביעים כדי  70%המפלגה לכנסת, יצטרך לקבל את קולם של לפחות 
שיוכל להיכלל ברשימת עשרים המקומות הראשונים. ניקוד כאמור יובטח 

 מחברי המפלגה נתנו ניקוד כלשהו לאותו מועמד. 70%-רק אם למעלה מ
 

י הועידה על פי המלצה שתובא לפניה על ידי ייקבעו על יד 120עד  21מקומות  .61
 לשכת המפלגה

 
 המוסד לביקורת של המפלגה

 
מזכירות הלשכה תמנה רואה חשבון או מבקר פנים, אחד או יותר, אשר ישמש   .62

 כמוסד לביקורת של המפלגה.
 

 המינוי יהיה בכפוף לאישור לשכת המפלגה. .63
 

לגבי מפלגה ויפעל לבקר המוסד לביקורת יפעל על פי הכללים הקבועים בדין   .64
דרך קבע, ביקורת כספית וניהולית, בין ביוזמתו ובין על פי דרישה, הן במרכז והן 

בסניפים, במחוזות, ובכל גוף, פורום או מוסד מפלגתי כלשהו, על העניינים 
 שיפורטו להלן:

 
הנכסים של המפלגה, אופן ניהולם ואימות הבעלות עליהם, דרכי שמירת  .א

 כספים והשקעתם.הרכוש, החזקת ה
 העניינים הכספיים, הכנסות והוצאות, הנהלת החשבונות והמאזנים. .ב
 ביקורת כספית וניהולית שוטפת על הסניפים והמחוזות. .ג
מימון הבחירות המוקדמות, כולל ביקורת על המועמדים, הכנסותיהם,  .ד

 הוצאותיהם, והנהלת החשבונות שלהם.
ובין חיצוניות, שהמפלגה  ביקורת על כל מערכות הבחירות, בין פנימיות .ה

 מעורבת בהן.
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 ביקורת כספית על הסיעה בכנסת. .ו
 בקרה שוטפת. .ז
מעקב אחר ביצוע החלטות בעלות משמעות כספית שנתקבלו בכל  .ח

 הפורומים, המוסדות והוועדות במפלגה.
 בדיקת הניהול התקין ומילוי הנחיות מבקר המדינה ודיני המדינה. .ט

 
 מחוזותסניפים ו –מוסדות מקומיים 

 

המפלגה תקים סניפים גיאוגרפיים על פי החלטות הלשכה ובלבד שלא יהיו בסניף  .65
חברים ובבחירות האחרונות לכנסת מוקמה בתחומו לפחות קלפי  50-פחות מ

 אחת. אזורית

 סניפים. 25לשכת המפלגה תקבע מחוזות גיאוגרפיים ובלבד שבמחוז יש לפחות  .66

 ם את אישור הלשכה.תקנוני פעולתם של הסניפים והמחוזות מחייבי .67

בבחירות  מזכירות המחוז ויו"ר המחוז ייבחרו על ידי כלל חברי המפלגה במחוז .68
 כלליות חשאיות ושוות, לפחות פעם בשנתיים.

 
 גיאוגרפייםשאינם גופים 

 
 המשמרת הצעירה

 

יהיו חברים במשמרת הצעירה, לצד  35כל חברי המפלגה שטרם מלאו להם  .69
 ני.חברותם בסניף ו/או חוג רעיו

תקנון המשמרת הצעירה ייקבע על ידי מוסדות המשמרת הצעירה ובלבד שאינו  .70
עומד בסתירה לחוקת המפלגה. עד לקביעת תקנון חדש, תקנון המשמרת הנוכחי 

 יהיה התקנון שבתוקף.

 ר שייבחר על פי תקנון המשמרת הצעירה."למשמרת הצעירה יהיה יו .71
 

 חוגים רעיוניים
 

רשאים להקים חוג רעיוני תוך הודעה בחתימותיהם חמישים חברי מפלגה ומעלה  .72
 הנמסרת למזכ"ל המפלגה.

 חבר מפלגה אינו יכול להיות חבר ביותר מחוג רעיוני אחד. .73

 לחוג רעיוני יהיה תקנון פנימי שאינו עומד בסתירה לחוקת המפלגה. .74

 .ב. לחוקה זו להעמיד נציגים לועידת המפלגה.21חוג רעיוני יוכל ע"פ סעיף  .75
 

 המפלגה בגופים חיצונייםייצוג 
 

דרכי הבחירה של נציגי המפלגה בגופים שאינם מפורטים בחוקה זו ייקבעו על ידי  .76
 הלשכה ויובאו לאישור הועידה.
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 הוראות כלליות
 

אלא אם כן נקבע אחרת בחוקה זו, נבחר חבר לתפקיד בבחירות למוסד ממוסדות  .77
ד באותו תפקיד, רשאית או נבצר ממנו דרך קבע לתפקהמפלגה ונפטר או התפטר 

 ת המפלגה לבחור חבר אחר לאותו תפקיד עד לקיום בחירות לאותו תפקיד.ועיד

 כל ההצבעות בוועידה ובלשכה הן הצבעות גלויות. .78

מנהל ישיבה או כינוס בכל מוסד ממוסדות המפלגה לקיים פרוטוקול באחריות  .79
ה פתוח לעיונו מסודר של הישיבה / כינוס, אשר יופץ לכלל חברי הועידה. ויהי

של כל חבר מפלגה. בפרוטוקול יש לפרט, בין השאר, את ההחלטות שהתקבלו 
 ואת אופן התפלגות ההצבעה מבחינה שמית, אלא אם מדובר בהצבעה חשאית.

כל זימון של מוסד ממוסדות המפלגה חובה שיתפרסם באתר המפלגה, והודעה  .80
כתובת הדוא"ל שלו עליו תישלח בדואר אלקטרוני לכל חבר מפלגה שמסר את 

למפלגה ותימסר במיסרון )סמס( לכל חבר ועידה שמסר את מספר הטלפון 
 הסלולארי שלו למפלגה.

 


