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  הקדמה
  

  . היקריםחברות וחברי מפלגת העבודה
  

  .צעה כלליתהנחת לפניכם הינה והמגה ללתיקון חוקת המפההצעה  .1
  

כתגובה הכרחית להצעת , יםמעמיקון וליבהנדרשת דיון הצעת זו  .2
  – ר המפלגה"ת מדרשו של יויהחוקה החדשה מב

  .מר אהוד ברק       
  

, של כלל חברי וחברות המפלגהלהיות ההכרעה בעניין זה חייבת  .3
 כולה ומן  זו הכרעה על גורלה של המפלגה.בנדוןלאחר קיום דיון 

ברות ידי כלל הח-הראוי בנסיבות אלה ובכלל כי תתבצע על
  .והחברים

  
  .שיאו של תהליךאת הצעתו של מר ברק מהווה  .4

  משבר ואשר מבטא את ,שהוא כללי למפלגות בישראלתהליך 
החיה והתוססת ,  הערכית והמעשית– הפוליטית שתתפותהה

   .שהיתה ואיננההשתתפות . במפלגות
  

 ולמצבן של המפלגות בכלל ומפלגת העבודה בפרט אינהפתרון  .5
  ".מושיע"אחר ,  מנהיגמצוי בחיפוש אחר

, של דרכן הפנימית והציבוריתנדרש שינוי מהותי הוא מצוי ב
 . בהתאמה לערכיהן

  . כי מן הדרך הערכית תצמח המנהיגות ולא להפך       
  

גת העבודה לאת מפכעת מר ברק מבקש להפוך כי למצער נראה  .6
  . למפלגה של איש אחד, בשעתה הקשה ביותר

  
, טילוטון אבסולוה ימים רחוקים של שהצעתו מזכירה באורח תמ .7

זכויות , זכויות הפרט, ותיבטרם נשמעו עקרונות הפרדת הרשו
  .ערכי היסודפעולה לאורם של  –על אחת כמה , המיעוט

  
את בשפל צגה נמלדווקא בעת בה המפהצעה זו באה לפתחנו  .8

הינו ם המפלגה והדבר החיוני ביותר לשיק הזועת ב .גההמדר
 הפצועים שעזבו קירוב הלבבות, אחדותה ,היצמדותה לערכיה

  .אותה ואלה שעדיין במסגרתה
  

,  אלא שיח אמיתי ועריצות רוב יקרבו את הלבבותעי כפייהצלא אמ .9
   .שיח מתקן .ער, נוקב ,הכנ
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לפי הצעת מר ברק עומדים , יקריםם ירות וחברב ח- לא אתם .10

חזרת הלא , מהו לא שיק.מפלגהניה של היבראש מעיהנכבד 
בות שלטונו של ייצאלא , החברה בה לא החזרת אמון, תהחיוניו

 . ר"יוה
  

על צעת קה המווה של החי בראש מעיינםה עומדיעלא ערכי התנו .11
בלשון , מוזכרים ברמיזה, עיםנ אלה מוצ-נהפוך הוא . ידי מר ברק

  . רפה
  

אלה הם ערכיה האבודים של תנועת העבודה אשר חוקת מר ברק  .12
כמו את , אותםגם  להפוך משל. השכיחים וללמבקשת להע

 . נו עודנ לעבר שהיה ואיהמפלגה וחבריה הנאמנים 
  

ר המוצלח " היה עומד בראש המפלגה היו אפילו-ויובהר  .13
 על אחת כמה .היה זה מן הראוי לסכל הצעה מסוג זה, בתולדותיה

  .במצב בו אנו עומדים כיום
  

 מר ברק אלטרנטיבהכנגד הצעת בנסיבות אלה מן הראוי להציג  .14
   - רעיונית ומעשית כאחד, ליתנרציו

  
 נהפוך הוא." כנועהן"מרת יאלטרניטיבה שאינה א  .

התעשתות ל הקריא, קריאת שינוי, שהיא קריאת תגר
  .  בשעה קשה

  
 ערכיה  את ,עלה שוב בשעת דוחק זואלטרנטיבה המ

של , לידריתוהחברה הסשל והכל כך חיוניים  נשכחיםה
 .סיה בישראלומירב האוכל

  
 יבה המבקשת להתוות דרך פרוצדורליתאלטרנט-

מעשית של -לצורך חידוש פעולתה הרעיונית, מהותית
  .המפלגה

  
 .ישנה-אלטרנטיבה שהיא חוקה חדשה למפלגה חדשה .15
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  למפלגת העבודה חדשה הצעת חוקה 
  
  

  המפלגה מטרות 
  
  

חוקה חדשה זו כינונה של מפלגת העבודה הישראלית מבקשת ב .1
תוך חתירה למימושם המעשי של  , המפלגהלחדש את פני

בשינויים , תיערכיה המסורתיים של תנועת העבודה הציונ
  .בים לימינויהמחוי

  
טיים מן הפרגו והשוויתהציונובמקורם של ערכי המפלגה עמדו  .2

כמו גם הקמת בית , קולקטיבכפרט וכ, הכבוד לאדם .גם יחד
 . לעם היהודי בארץ ישראל

  
יות ונה בחתירה לזכוראשערכים אלה קיבלו ביטוי בראש וב .3

בניית הישוב לפני קום ,  קיומה של העבודה העברית,הפועלים
  .וייצובה של המדינה לאחר הקמתה, המדינה

  
הבעיות , מציאות השתנתהה. ייב בשינויוביטוי זה מחאנו בימינו  .4

 .הנדרשות פתרון השתנו
  

 הפערים בעייתת במרכז הסוגיות החברתיות וכיום עומד .5
מירב שוויון ההזדמנויות לבעיית ואקונומיים - יוהסוציים תהחבר

 .  המעמדות הנמוכים והבינוניים– אוכלוסיהה
  

 ות של בעיןפתרונלרבות , ייצוגו של השוויון המהותי הפרגמטי .6
- לראש סדר יומה של מפלגה סוציא אמור לעמוד ב,אלה

נת ישראל לעבר ימה של מדוו עם קידייחד, דמוקרטית פרגמטית
  .באורח נחוש ומציאותי כאחד, וכה ועם שכניהבטחון ושלום בת

                    
  – וכצעד סמלי תשנה המפלגה את שמה אשר יהא מעתה ךכילפ .7

  .מפלגת העבודה והשוויון החדש בישראל               
  

על לקידומה פמפלגת העבודה והשוויון החדש בישראל ת .8
, וקרטיתדמ, יהודית, חברה ציוניתושגשוגה של מדינת ישראל כ

 ,רכי תנועת העבודהע, העצמאות ברוח עקרונות מגילת, וצודקת
וערכי , 1968 לינואר 21, ח"בטבת תשכ' תה מיום כנלרבות אמ

 .  שוויון מהותי ופרגמטיזם מדיני-  השוויון החדש
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בד בבד עם , מתן כבוד לערכי ומנהיגי העברהמפלגה תפעל תוך  .9
 ,ית ומעשית ערכ– רוח נחושה .ישנה- פעולה ברוח חדשה

  .אלי אתגרי העתיד              
  

תוך  ,תפעל לקידום ערכי תנועת העבודה המתחדשתה מפלגה .10
חידוש ההשתתפות הפוליטית הרעיונית והמעשית למתן דגש 

ה הבודדים ועד /החל מרמת החבר, כאחד של חברותיה וחבריה
 .לרמה הכללית

 
ת כאות וכסמל לערכי השליחות בהם מחוייבהמפלגה תפעל  .11

    .גזע ומין, המדינה כלפי רווחת ושגשוג אזרחיה ללא הבדל דת

  

, במוקד פעולתה של מפלגת העבודה והשוויון החדש בישראל .12
 היינו ,על פי ערכי השוויון החדש, תעמוד רווחת הפרט ושגשוגו

  – לקיומה של חברה צודקתממשית חתירה 

של לייצוג עניינם  ,לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתי
כמו גם , אקנומיים הבינוניים והנמוכים-המעמדות הסוציו

 .חתירה פרגמטית לשלום ובטחון לישראל

  

שה של דמהותי בחוקתה הח- פעולה זו תקבל ביטוי פרוצדורלי .13
המבקשת להתוות , חדש בישראלהת העבודה והשוויון מפלג

 .כמעשה, גמאודכ ,סמלכסדרי השתתפות פוליטית חדשים 

 

י העקרונות הקלאסיים של הפרדת על פהמפלגה תפעל  .14
פות תתשהשנה של  הוחזרת עטרה ליהוך שאיפה לת ,הרשויות
 לצורך - ת המדינהוהחתירה המכובדת להנהג, הפוליטית

   . בחברה הישראליתשוויון החדשמימושם המעשי של ערכי ה
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  מוסדות המפלגה
  

את החברה והחבר במוקד ן החדש מעמידה ויומפלגת העבודה והשו
    .לצורך מימוש ערכיה, זו קתהחו

  

  1בוחרים והמחוקקיםהמוסדות ה

  

 .הסניף .1

 . ותיקי התנועהמועצת .2

  .המשמרת הצעירה .3

  .ריתו האיזפיםמועצת הסני .4

  .ת הסניפים הארציתצמוע .5

  .המרכז .6

 .הועידה .7

  

  המוסדות המבצעים

  

  .ר המפלגה"יו .1

  .ל המפלגה"מזכ .2

  .הלשכה .3

  

  

  
                                                            

לא . ניתן לשקול יסוד מועצת התנועה הקיבוצית ומועצת המגזר הערבי והדרוזי בהתאמה 1
מורה להיות כיוון שבאורח עקרוני החוקה א, נדרשתי לכך בחוקה זו וגם לא לעניין המגדרי

אקונומיים הנמוכים והבינוניים הכוללים את המגזרים -כללית ופונה למעמדות הסוציו
שיקול , עניין זה כמו עניינים אחרים נתונים כמובן לדיון. השונים באורח שאינו סקטוריאלי

 .והכרעה
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  שיפוטייםהמוסדות ה

  

  .תיקבית הדין החו .1

  .הפנימיהדין בית  .2

 .רתוהמוסד לביק .3

  

  הסניף
  

  .ישנה- שהד הינו ליבתה של המפלגה החףהסני .1

  

 פעולתה של י מושאם שה,בחברה הכלליתאינדווידואלים כמו ה .2
כך חברות וחברי  ,ושל המפלגה ברמה החיצוניתהמדינה 

מפלגה ברמה ה מושאי פעילותה הפוליטית של םהמפלגה הינ
  .הפנימית

  

תיות פת לקדם מחדש פעילות ואכפלגה המתחדשת מבקשמה .3
, דריתיולס- לקטיביתקו, אידווידואלית, פוליטית-חברתית

  .רעיונית ומעשית כאחד

  

הינו , היוצרת, המקורית, קידום וצמיחת המנהיגות החדשה .4
  . קיימת,תוססת, חיה , ערכיתמפלגה קיום ית של חנגזרת הכר

  

ם ימפלגה אשר תהא כאבן שואבת להצטרפות חברות וחבר
  .פוליטית אמיתית למען החברה- ורך עשייה חברתיתלצ

  

ף את הסני -   את הפרט,פלגה המתחדשתמהתעמיד לפיכך  .5
  .מפלגתי החדש-  במוקד העניין הפנים,הפוליטי המקומי
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  מטרות וסמכויות הסניף 

  

הבעיות מול יוחד מ עם החברה הכללית ובףלקיים מגע שוט .1
 המקומיבמקום פעולתו של הסניף  ,מיותומק ההחברתיות

  .ולהפיץ את ערכי השוויון החדש

  

 בעניינים ,ומעשיים כאחד םיים דיונים שוטפים רעיונייקל .2
- פניםה –ם י כמו גם בעניינים הכללי,מייםורתיים המקבהח

  . וחוקתה בהתאם לערכי המפלגהמפלגתיים והארציים

  

גי י נצמצעותעברנה באו אשר תומיתלקדם הצעות ברמה המק .3
ומשם למועצת הסניפים , איזורית היםת הסניפצ למועףהסני

 .מעשי של ערכי המפלגה- לצורך קידום רעיוני, ועידההארצית ול

  

על  והארציותריות וו ברמות האיזףלפקח על פעולת נציגי הסני .4
 נציגי המפלגה בכל הנוגע לענייני איזור פעולתו של הסניף

  .בהתאמה לערכי וחוקת המפלגה

  

גי ינצמזכירות הסניף ואת את חברי ,  הסניףת/מזכירלבחור את  .5
  .האיזוריתפים  למועצת הסניףהסני

  

חידושה לרבות ,  המפלגה ברוח ערכיה וחוקתהלפניה שחדש ל .6
מול הציבור ,  יומית- היום, של ההשתתפות הפוליטית הבריאה

  .הרחב ובתוך המפלגה גם יחד

  

  כינוס הסניף

  

 אשר ,ועיים לישיבות מן המנייןבהסניף יתכנס לפחות פעם בש .1
 . ת הסניףויקבענה על ידי מזכירת
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הודעה בדבר כינוס הסניף תימסר לחברות וחברי הסניף לפחות  .2
   .שבוע מראש

  

באופן דחוף , הסניף רשאי להתכנס גם לישיבות שאינן מן המניין .3
 מחברי 25% או לבקשת , הסניףת/ומיידי על פי החלטת מזכיר

 . הסניףת/ אשר תימסר בכתב למזכיר,הסניף

  

 כינוס שלא מן המניין תימסר לחברי הסניף הודעה בדבר .4
ם ביותר שיעמידו לרשות מזכירות הסניף דייבאמצעים המיי

 ולא יאוחר משלושה )'טלפון וכד, ונירדואר אלקט, .לרבות פקס(
 .ימים לפני כינוסו

 

 הםגניס הסניף או מי מת/ על ידי מזכירנוהלנה תףישיבות הסני .5
זולת , ה גלויה החלטות הסניף תתקבלנה בהצבע.םבהעדר

  . באורח שווה וחשאיקבלנההחלטות פרסונליות אשר תת

  

  מזכירות הסניף

  

   הסניףתמזכירוומטרות סמכויות 

  

  .לקיים את מטרותיו החוקתיות של הסניף .1

  . החלטות הסניףתלבצע א ות הסניףיולארגן את פעילו .2

לפי חוקת  ,לרבות הפיקוח עליהן, ףלדאוג לקיום בחירות בסני .3
באורח של הצבעה פרסונלית הליכי בחירה ים לקי .המפלגה
שיהא פתוח לעיון , בספר הסניףלדאוג לרישומם חשאית ושווה ו
  . רה וחברבכל ח

 ,כלפי הציבור -   ברמה הכלליתףלקדם את השפעתו של הסני .4
  .מפלגתית- והפנים

ידי מועצת -דרכי פעולת מזכירות הסניף תקבענה בתקנון על .5
 .הותאושר בועיד, הסניפים הארצית
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   הרכב ובחירות-  מזכירות הסניף

  

קידה ארבע שנים או עד למועד פ תכהן בתף הסניזכירותמ .1
 . לפי המוקדם בינהם-  הבחירות הפנימיות במפלגה

  

 . בלבדף תהא מורכבת מחברי הסניף הסנירותמזכי .2

  

   את  אשר תכלולף יבחרו את מזכירות הסניף וחברי הסניתחברו .3
, יות/שה סגניםושל, האשר יעמוד בראשהסניף  ת/מזכיר
 קשר עם ת/ממתא , קשר עם החברהת/ממתא, ת/מבקר, ית/גזבר
 . קשר עם מוסדות המפלגהת/ממתא, ות והחבריםהחבר

  

 יכהנו כנציגי הסניף במועצת הם הסניף ואחד משני סגנית/מזכיר .4
 .הסניפים האיזורית והארצית

 

כל ההחלטות במזכירות הסניף תתקבלנה בהצבעה גלויה  .5
  .ה בספר בו יוכלו לעיין כל חברה וחברותירשמנ
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  מועצת  ותיקי התנועה
  

הערכה ונועה מתוך כבוד תותיקי השל  צההמפלגה תקיים מוע .1
לקידום  –פעיל ה פםרצון לשיתוומתוך , נסיונם ופועלם, לחכמתם
  . בהתאם לחוקתהמעשי של ערכי התנועה-רעיוני

 

 .65ברו את גיל הינם כל חברי המפלגה אשר עותיקי התנועה  .2

  

ועה נמוסדות התכל דים למרשאים להציע מועותיקי התנועה  .3
  .השונים

  

שה ורו שלחנועה יבתותיקי ה, מבלי לפגוע בכלליות הוראה זו .4
גים מבין י נצ20וכן יבחרו , גים לכל מועצת סניפים איזוריתינצ

ראשי ,  חברי כנסת,ם לשעבר כגון שריםיקידים בכירפנושאי ת
ב מטעם "ת וכיוצ" ראשי נעמ,דרותתראשי הס, מיותויות מקורש

  . המפלגה למרכז המפלגה

  
שמש גם ת/אשר י, ר למוסד מטעמם"ותיקי התנועה יבחרו יו .5

  . הכבוד של המפלגהת/כנשיא

  

והמוסדות  ההליכים ,הבחירות להרכב מועצת ותיקי התנועה .6
 . פלגהמדת הידי ועי-ושר עלא יקבעו על פי תקנון שי, במסגרתה

  

  

  

  

  

  

  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 1  י 2  

  רהימשמרת הצעה
  

מתך רצון לטפח ולקדם את רה ימשמרת הצעהמפלגה תקיים  .1
,  השתתפות פוליטית,הצעירות והצעירים בחברה לפעילות

 .התנועה ובהתאם לחוקתהלצורך קידום ערכי , ומנהיגות חדשה

 

ות המוסד המאגד בחובו את הצעירהא המשמרת הצעירה ת .2
עיונית הר על דרכה להשפיע וףהמבקשים להשתתוהצעירים 
   .גהלשל המפוהמעשית 

  

             , זכות בחירהיבעל ,חברי המפלגהצעירי המפלגה הינם כל  .3
 . 35עד גיל 

  

מוסדות כל דים למרשאים להציע מועחברי המשמרת הצעירה  .4
  .בהתאמה להוראות חוקה זו, ועה השוניםנהת

  

רה תבחר שני יהמשמרת הצע, מבלי לפגוע בכלליות הוראה זו .5
מתוכה גים י נצ15וכן יבחרו ,  מועצת סניפים איזוריתגים לכלינצ
  . רכז המפלגהלמ

  
אשר , משמרת הצעירהר ל"בחרו יוחברי המשמרת הצעירה י .6

  .ר מרכז המפלגה"יואחד משני סגני שמש כת/י

  

וההליכים במסגרתה יקבעו על המשמרת הצעירה הבחירות להרכב  .7
 . מפלגהדת היושר על ידי ועאפי תקנון שי
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  איזורית הסניפים המועצת
  

 מועצות וקמנה ששתבישראל  החדש והשוויוןת העבודה גבמפל .1
, ירושלים, השפלה, גוש דן, חיפה,   צפון-  איזוריותסניפים 

  . דרוםוה

  

שלושה , מועצת הסניפים האיזורית תכלול שני נציגים מכל סניף .2
שני נציגי המשמרת הצעירה , נציגים ממועצת ותיקי התנועה

גה מהנהגת המרחבים בהסתדרות החדשה  המפלת/נציג,
 באיזורה של ,ת"בנעמת המפלגה מהנהגת המרחבים /נציגו

 .מועצת הסניפים האיזורית

  

  מטרות וסמכויות מועצת הסניפים האיזורית

  

מועצת הסניפים האיזורית תקיים דיונים רעיוניים ומעשיים  .3
בהתאם להצעות והחלטות הסניפים ותקבל החלטות ברמת 

 בהתאם רעיוני של ערכי התנועה- רך קידום מעשי לצוהאיזור
  .לחוקתה

  

בעלות מועצת הסניפים תאסוף את החלטות והצעות הסניפים  .4
ותגבשן לכדי החלטות והצעות למועצה , כללי-אופי איזורי

 .רעיוני פרוצדורלי ו–הארצית בהתאמה לסוגן 

  

מסניפים  , כל מועצת סניפים איזורית תבחר שלושה חברי סניפים .5
חברים אלה לא יכהנו במועצת . כחברי מרכז המפלגה, םשוני

 .  הסניפים הארצית

  

   - מועצות הסניפים תקיים שתי וועדות במסגרתה  .6

  .צדורליתווועדה פר,                ועדה רעיונית

  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 1  י 4  

צעות רעיוניות ה הרעיונית תהא אחראית על עיבודן של ההועד .7
ע לענייני מועצה האיזורית בנוגמליאת הלכדי הצעות לדיון ב

- ולמועצת הסניפים הארצית בנוגע להצעות מקומיות, האיזור
 .לאחר שאושרו במועצה האיזורית, כלליות

  

הועדה הפרוצדורלית תהא אחראית לעיבודן של הצעות בתחום  .8
לכדי הצעות לדיון במועצה , בנוגע לענייני האיזור ,הפרוצדורה
, כלליים- ובמועצה הארצית בנוגע לעניינים מקומיים, האיזורית

 .איזוריתלאחר שאושרו במועצה ה

  

 ות/ינו גם כמזכירהאשר יכ ות/המועצה תבחר לוועדות מזכירים .9
     .שני סגניםהמועצה  תבחר לכל מזכיר וועדה .טציהוהמועצה בר

  

, תתקבלנה בהצבעה גלויה, כל החלטות המועצה וועדותיה .10
. חשאיהליך שווה ובענה בקלמעט החלטות פרסונליות אשר ת

 .תירשמנה בספר בו יוכלו לעיין כל חברה וחברלטות ההח

  

 כינוס המועצה  האיזורית 
  

 בחודש לישיבות ם האיזורית תתכנס לפחות פעיםמועצת הסניפ .11
ח לחברי לעד הכינוס תישוהודעה על מקום ומ. מן המניין
בהתראה סבירה ועל פי על ידי מזכירי המועצה המועצה 

 . לפחות שבוע מראש,יבותסהנ

 

בראש ישיבותיה . תיהוצה יקבע על ידי ועדעומה של המוסדר י .12
יכהנו מזכירי הועדות אשר ישמשו ברוטציה שתיקבע בתקנון 

 .המועצהמזכיר כמזכיר וסגן 
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באופן , המועצה רשאית להתכנס גם לישיבות שאינן מן המניין .13
 25% או לבקשת ,דחוף ומיידי על פי החלטת מזכיר המועצה

 . המועצהת/ר בכתב למזכירמחברי המועצה אשר תימס

  

הודעה בדבר כינוס שלא מן המניין תימסר לחברי המועצה   .6
לרבות (לרשות המועצה החברים יעמידו מיידיים שהבאמצעים 

 ולא יאוחר משלושה ימים )'טלפון וכד, ונירדואר אלקט, .פקס
 .לפני כינוסה

  

  רציתפים האימועצת הסנ
  

קם מועצת סניפים ותבישראל  החדש והשוויוןת העבודה גבמפל .1
  -  איזוריותהסניפים ה מועצות ארצית אשר תכלול את חברי שש

 . דרוםוה, ירושלים, שפלה, גוש דן, חיפה, צפון

  

מועצת הסניפים הארצית תדון ותחליט בנושאים רעיוניים  .2
ושל ,  הנוגעים לענייניהם של הסניפים,הכלליתומעשיים ברמה 

 לצורך קידום ורית ברמה האיזהמוסדות בהם משתתפת המפלגה
 .  בהתאם לחוקת המפלגה,מעשי של ערכי התנועה- רעיוני

  

  מטרות וסמכויות מועצת הסניפים הארצית

 

 תקיים דיונים רעיוניים ומעשיים בהתאם להצעות המועצה .1
 הות הסניפים האיזוריות ותקבל החלטות ברמצוהחלטות מוע

 .הארצית

  

לוקת תקציב ייני חנפים הארצית תקבל החלטות בענימועצת הס .2
אך לא בעניין , ולפעילויות איזוריות של המפלגהלסניפים 

לאחר קבלת ,  בועידהמסגרת זו תידון. מסגרת התקציב האיזורית
 .הסניפים הארצית תת מועצצהמל



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 1  י 6  

בית י על כל החלטה תקצ2/3ה תהא זכות וטו ברוב של צמועל .3
על כל החלטה של המרכז שיש עמה ברוב רגיל  ו,של המרכז
, או האיזוריים של המפלגה/ענייניה המקומיים ול השלכה ע

 יועבר העניין להכרעת ,ברוב זהחלטה ן התבהינ. לרבות סניפיה
 .  שלא מן המניין ידה בישיבהעהו

  

ת הסניפים הארצית תפקח על פעולות נציגי המפלגה ברמה צמוע .4
בנוגע , ארצית- ברמה הכלללות נציגי המפלגה יהמקומית ועל פע
  .או איזוריים/ים ולעניינים מקומי

  

   - מועצות הסניפים תקיים שלוש וועדות במסגרתה  .5

  .צדורלית וועדה חוקתיתוועדה פר, ועדה רעיונית       

  

רעיוניות  הרעיונית תהא אחראית על עיבודן של הצעות ההועד .6
לכדי כלליים - בנושאים איזורייםות ירופים האיזימועצות הסנשל 
  .ועצה הארציתבמליאת המ חלטהה

 

וועדה הפרוצדורלית תהא אחראית לעיבודן של הצעות ה .7
-  האיזוריתת בתחום הפרוצדורהות הסניפים האיזוריצומוע

 .מועצה הארציתמליאת הבחלטה לכדי ה, כללית

  

על בקרת פעולת הסניפים  אחראית וקתית תהאחהועדה ה .8
והמועצות האיזוריות בהתאם לחוקת המפלגה וכן על עיבודן 

ועצות האיזוריות בנוגע לחוקת של הצעות הסניפים והמ
 .המפלגה

  

 . וסגנים לועדות ות/תבחר מזכיריםמועצה ה .9
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י הועדה מזכיר.  לשכת המפלגהות/חברי הועדות יהיו ות/מזכירי .10
 םמועצת הסניפיר "יונו כסגני הכהרעיונית והפרוצדורלית י

  .הארצית

  

 אשר ייבחר , המועצהר"יויעמוד הארצית בראש דיוני המועצה  .11
   . יכהן גם כחבר לשכת המפלגהה וצעועל ידי חברי המ

  

זולת , תתקבלנה בהצבעה גלויה, כל החלטות המועצה וועדותיה .12
 . חשאישווה ובחירות פרסונליות שתתבצענה באורח 

  

בו יוכלו לעיין כל חברה המועצה ירשמנה בספר ההחלטות תכל  .13
 .וחבר

  

 כינוס המועצה הארצית  
  

 הארצית תתכנס לפחות ארבע פעמים יםמועצת הסניפ .1
 . בשנה לישיבות מן המניין

 

ה בדבר כינוס המועצה תימסר לחברי המועצה לפחות הודע .2
  .ר המועצה" על ידי יוחודש מראש

  

, המועצה רשאית להתכנס גם לישיבות שאינן מן המניין .3
ל "מזכאו /ר ו"באופן דחוף ומיידי על פי החלטת יו

אשר תימסר , חברי המועצה מ25% או לבקשת ,המפלגה
 .ר המועצה הארצית"יובכתב ל

 

הודעה בדבר כינוס שלא מן המניין תימסר לחברי המועצה   .4
ים ביותר שיעמידו לרשות המועצה דיבאמצעים המיי

 ולא יאוחר )'טלפון וכד, ונירדואר אלקט, .לרבות פקס(
 .משלושה ימים לפני כינוסה



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 1  י 8  

המועצות סדרי הדיון של מועצת הסניפים הארצית ו .5
יקבעו בתקנון אשר יומלץ על ידי המועצה , האיזוריות

 .הארצית ויועבר לאישור הועידה

 

  מרכז המפלגה
  

טי הכללי של המפלגה אשר ילומרכז המפלגה הינו המוסד הפ .1
- יט בנושאים רעיוניים ומעשיים כלללדיו לדון ולהחיתפק
  .לת נושאים המיוחדים לועידת המפלגהזו, מפלגההים של ארצי

  

   -  לרבות של המפלגההמכהנים מנבחריה הבכירים מרכז יורכב ה .2
ר "יו,  המפלגהעםמטמיות ות מקיואשי רשור, כנסתחברי , שרים

ר "יו ,ם המפלגהמזכירי מרחבים מטעההסתדרות החדשה ו
עשרים נציגי מועצת  ,ם המפלגהמזכירי מרחבים מטעת ו"נעמ

איזוריות שמונה עשר נציגי מועצות הסניפים ה, ותיקי התנועה
מספר חברי המרכז לא  .וחמישה עשר נציגי המשמרת הצעירה

  .480יעלה על 

  

  סמכויות ומטרות המרכז

  

, ברמה הארציתשל המפלגה לדון בעניינים רעיוניים ומעשיים  .1
  .מעשי של ערכי המפלגה- לצורך קידום רעיוני

  

אים שלפקח על פעולות נבחרי המפלגה ברמה הארצית בנו .2
  .קת וערכי המפלגה בהתאם לחו,יםיכלל

  

, ים של המפלגהי כללםייציבתק םלדון ולהחליט בענייני .3
אך לא במסגרת התקציב  ,לפעילות כלליתבים יובהקצאת תקצ

 .עניינים אלה ידונו במסגרת הועידה.  הכללית והמקומית
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ידה לאחר עון ותוכרע במסגרת הודמסגרת התקציב הכללית תי .4
 . בנדוןקבלת המלצת המרכז

  

בית של י על כל החלטה תקצ2/3 זכות וטו ברוב של למרכז תהא .5
 יועבר , ברוב זהחלטהן התבהינ. המועצת הסניפים הארצית

 .  ידה בישיבה שלא מן המנייןעהעניין להכרעת הו

  

    -  המרכז יקיים שלוש וועדות .6

  .צדורלית וועדה חוקתיתוועדה פר, ועדה רעיונית       

  

ן של הצעות רעיוניות  הרעיונית תהא אחראית על עיבודההועד .7
ותוכרענה הצעות אלה תידונה . ארציים- גע לעניינים כלליםובנ
 .מרכזמליאת הב

 

- ועדה הפרוצדורלית תהא אחראית לעיבודן של הצעות כללה .8
ותוכרענה הצעות אלה תידונה  .בתחום הפרוצדורהארציות 

 .מרכזמליאת הב

  

ה בקרת פעולת נציגי המפלגוועדה החוקתית תהא אחראית על ה .9
הארצית בהתאם לחוקת המפלגה וכן על עיבודן של ברמה 

  .הצעות המרכז בנוגע לחוקת המפלגה

הצעות הועדה תועברנה לאישור מליאת המרכז ואם תתקבלנה 
 . תועברנה להחלטת הועידה

  

יהיו  הועדות ות/ימזכיר. וסגנים לועדות ים מזכיריבחר מרכזה .10
ית  הוועדה הרעיונות/ מזכירי.חברי לשכת המפלגה

  .ר המרכז"והפרוצדורלית יכהנו כסגני יו

 

סגניו יהיו מזכירי הועדות  .גהלל המפ"זכר המרכז יהא מ"יו .11
    .ר המשמרת הצעירה"ל וכן יו"כנ



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 2  י 0  

ותירשמנה ,  תתקבלנה בהצבעה גלויהווועדותיוהחלטות המרכז  .12
או /וזולת בחירות , בספר בו יוכלו לעיין כל חברה וחבר

 .צענה באורח שווה וחשאיאשר תתבפרסונליות החלטות 

  

  רכזינוס המכ
  

. ןיהמרכז יתכנס לפחות ארבע פעמים בשנה לישיבות מן המני .1
כינוס המרכז תימסר לחברי המרכז על מקום ומועד הודעה 

   .לפחות חודש מראש

  

באופן , המרכז רשאי להתכנס גם לישיבות שאינן מן המניין .2
, ל המפלגה"מזכ או ,ר המפלגה"דחוף ומיידי על פי החלטת יו

ל "מזכאשר תימסר בכתב ל,  מחברי המרכז25% לבקשת או
  .המפלגה

  

הודעה בדבר כינוס שלא מן המניין תימסר לחברי המרכז  .3
לרבות (ם ביותר שיעמידו לרשות המרכז יידבאמצעים המיי

ולא יאוחר משלושה ימים  )'טלפון וכד, ונירדואר אלקט, .פקס
 .לפני כינוסו

  

קבעו בתקנון אשר יומלץ על ידי המרכז סדרי הדיון של המרכז י .4
 .ויועבר לאישור הועידה
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  ועידת המפלגה
  

היא מורכבת . הועידה היא המוסד העליון של המפלגה .1
  .  הארצית ושל המרכזיםמהתכנסותם של מועצת הסניפ

  

ינים עקרוניים יהועידה תדון ותחליט בעניינים חוקתיים ובענ .2
מעשי - לצורך קידום רעיוני, ובעלי השפעה מיוחדת של המפלגה
  . של ערכי התנועה בהתאם לחוקתה

  

  מטרות וסמכויות הועידה

  

או /ו פרוצדורליים וחוקתיים , חליט בנושאים רעיונייםהלדון ול .1
 אשר ם ולרבות נושאי,על פי ערכי וחוקת המפלגה, עקרוניים

הארצית  יםאו מועצת הסניפ/ו, ידי המרכז- יועברו להכרעתה על
 . בהתאם לחוקת המפלגה,פלגהר המ"או יו/ו

  

ולמוסדות ארציים לממשלה , לכנסתלבחור את נציגי המפלגה  .2
ר "יועמדות לכהונת מו, כהונת נשיא המדינהכגון מועמדות ל

  . דמת ובאישור הועידהוקה הקו בהתאמה לח , ועודהכנסת

  

חוקת המפלגה ברוב של החליט בדבר הצעה לשינוי או תיקון ל .3
 יום לכל חברי הועידה בהודעה 60  ובהודעה מראש של2/3

בדבר , לכל חברי המפלגהבהודעה פומבית אישית בכתב ו
  .י המבוקשוהשינ

  

כי , היה והועידה תחליט לקבל הצעה לתיקון או שינוי החוקה
 להכרעת כל חברות וחברי המפלגה בהצבעה זוצעה אז תועבר ה

   .חשאית

ה אחרת ולכל סעיף זה יחול גם על כל עניין הנוגע לצירוף מפלג
 .המהווה כדי שינוי חוקתיעניין 



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 2  י 2  

 

צדורלית ו ועדה פר, ועדת חוקה–וש ועדות להועידה תקיים ש .4
 איחוד הרכב ועדות המרכז יהאהרכב הועדות . תוועדה רעיוני

  . בהתאמהפיםנית הסוומועצ

  

הארצית  םיפינ הסמועצתת תרכזנה את הצעות המרכז ווהועד .5
 .לטה בועידהחהבתחומן ותכין אותן לצורך דיון ו

  

הועדה הפרוצדורלית תהא אמונה על ענייניה הפרוצדורליים  .6
לרבות הליכי הבחירות במפלגה והליכי , ים של המפלגהיהכלל

  .ההתפקדות למפלגה

  

 ועדות המרכז וסגניהם יהיו ות/רי הועדות יהיו מזכות/ימזכיר .7
  . הארציתסניפים ועדות מועצת הות/ימזכיר

  

ל המפלגה " מזכיוו יהיהמפלגה וסגנר "בראש הועידה יעמוד יו .8
   . הארציתסניפיםת הצר מוע"ויו

  

, תתקבלנה בהצבעה גלויה, כל החלטות הועידה וועדותיה .9
 זולת בחירות, ותירשמנה בספר בו יוכלו לעיין כל חברה וחבר

  .הצבעה חשאית בתתנהלנה אשר ,פרסונליות

  

  כינוס הועידה

  

 . מן המנייןהועידה תתכנס לפחות פעמיים בשנה לישיבות .1

  

על ידי מסר לחברי הועידה הודעה על מקום ומועד הכינוס תי .2
  .לשכת המפלגה לפחות חודש ימים מראש
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באופן ,  להתכנס גם לישיבות שאינן מן המנייןתהועידה רשאי .3
 25%ר המפלגה או לבקשת "דחוף ומיידי על פי החלטת יו

ים או מועצת הסניפ/או על פי החלטת המרכז ו, מחברי הועידה
 . ברוב הקבוע בחוקה זו

  

 .לשכת המפלגהתימסר בכתב לבקשה מסוג זה  .4

  

הודעה בדבר כינוס שלא מן המניין תימסר לחברי הועידה  .5
ועצת ים ביותר שהועמדו לרשות המרכז ומידבאמצעים המיי

, ונירדואר אלקט, .לרבות פקס( הארצית בהתאמה יםהסניפ
 .ינוסלא יאוחר משלושה ימים לפני הכ, )'טלפון וכד

 

קנון אשר יומלץ על ידי תסדרי הדיון של הועידה יקבעו ב .6
 .צדורלית ויאושר על ידי הועידהוהועדה הפר

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 2  י 4  

  לשכת המפלגה
  

א י וה,של המפלגההעליון לשכת המפלגה הינה המוסד המבצע  .1
  .הפרקמדים על והעהכלליים - ביצועייםתדון בעניינים ה

  

עצת והמרכז ומ, דהת הועיוביצוע החלטלהלשכה תפעל  .2
  .בהתאם לחוקת המפלגה וערכיה, רצית האםהסניפי

  

  .מועדןבתעשה לקיום בחירות לפי חוקה זו  לשכהה .3

  

  .הלשכה תקבע את דרכי עבודתה בתקנון אשר יאושר בועידה .4

  

  הלשכההרכב וכינוס 

  

. בה מן המנייןיעיים לישוהלשכה תתכנס לפחות פעם בשב .1
לחברי , תראה סבירהבה ,הודעה על כינוס הלשכה תימסר

 . ל המפלגה"ר המפלגה בתיאום עם מזכ"על ידי יוהלשכה 

  

ש מחברי הלשכה יהיו יל המפלגה וכן של"מזכ, ר המפלגה"יו .2
 מן המניין ןכה שאינשבות לינוס ישיט על כילחים להארש
 . מיוחדותהתראה קצרה לנוכח נסיבות ביפות וחבד

 

ר "ל ידי יוהודעה על כינוס מיוחד תימסר לחברי הלשכה ע .3
ים ביותר יבאמצעים המייד, ל המפלגה"המפלגה בתיאום עם מזכ

ולא , )'וכד. פקס, לרבות דואר אלקטרוני(ר "שיועמדו לרשות היו
 .יאוחר משלושה ימים לפני הכינוס
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 .ה יהא סגנוגל המפל" ומזכלשכהר ה"יהא יוהמפלגה ר "יו .4

 

על פי בהעדרו או גה או לר המפ"בות הלשכה ינהל יויאת יש .5
 .ל המפלגה"זכ מ-החלטתו 

  

מזכירי  ,ל המפלגה"זכמ ,גהלפמר ה"הלשכה תהא מורכבת מיו .6
 ועדות ימזכיר, ר מועצת הסניפים הארצית"יו, ועדות המרכז

ר "יו, ר מועצת ותיקי התנועה"יו, מועצת הסניפים הארצית
  .גזבר המפלגה ויועצה המשפטי, המשמרת הצעירה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 2  י 6  

  גהר המפל"יו
  

 הינו שליחם של חברי המפלגה והוא אחראי על מפלגהר ה"יו .1
תה לצורך לוהוב, לפי ערכיה וחוקתהשל המפלגה פעולתה 

 . להנהגת המדינה באמצעות חתירה ת ערכי התנועהמהגש

 

  .דה לראשות הממשלהמ מועיהיההמפלגה ר "יו .2

  

גה בבחירות כלליות לגה ייבחר על ידי כלל חברי המפלר המפ"יו .3
ון נפי תק-  עלתיערכנההבחירות . ות ושוותי איש,תחשאיוו

  . שיאושר על ידי ועידת המפלגה

  

ר המפלגה תתקיימנה כחצי שנה לפני "הבחירות לתפקיד יו .4
  - המפלגה לא תרכיב את הממשלה הבחירות לכנסת ובמקרה ש

  . הבחירותמועד לאחר חצי שנה 

  

ר המפלגה תהא מיום היבחרו ועד לבחירת "תקופת כהונת יו .5
 או נבצרותו לקיים את , או בשל פרישתו,ר חדש למפלגה"יו

  . תפקידו

  

ירות לכנסת באופו שלא ניתן היה לבחור את יושב חהוקדמו הב .6
 חרתתקיימנה הבחירות לתפקיד זה לא יאו, ל"הראש במועד כנ

  .  יום לפני הבחירות לכנסת60- מ
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ר המפלגה כל מי " להתמודד ולהיבחר לתפקיד יות/זכאי .7
 – כל אלה ה/קיימו בושנת

  

 היא  כשרים להיות ראש ממשלה על פי כל דין/הוא.  

 היא  חברי המפלגה/הוא.  

 ה בפני הוועדה הפרוצדורלית של הועידה   /הציג
 .   חברי ועידת המפלגה100חתימות של 

 

וההליכים   המפלגהתן הבחירות לראשופאו לאמור לעיל ףבכפו .8
בכפוף לאמור , ועידההתקנון על ידי  בויקבעהקשורים בכהונתו 

 .בחוקה זו

  
  גהלל המפ"מזכ

  

רוצדורלי לוגי והפוהול האידאי על הנת/מופקדגה לל המפ"מזכ .1
 ףבכפו, ארגוניוכספי ,  משקי,הול ביצועיי לרבות נ,מפלגהשל ה

  .אם לערכי התנועהתגה ובהללאמור בחוקת המפ

  

    .ר המרכז"ל המפלגה יהיה יו"מזכ .2

  

 .חשאיותשוות ול בבחירות "גה תבחר את המזכלועידת המפ .3

  

מכן אחר ש שנים ולודיו שלי בתפקמשגה ישלל המפ"מזכ .4
 . הועידהבעתל להצ"מזכהתועמד בחירת 

  

  

  

  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 2  י 8  

ל המפלגה כל מי "זכאי להתמודד ולהיבחר לתפקיד מזכ .5
 –שנתקיימו בו כל אלה 

  

 היא  כשרים להיות חברי כנסת על פי כל דין/הוא.  

 היא  חברי המפלגה/הוא.  

 ני הוועדה הפרוצדורלית של הועידה   ה בפ/הציג
 .   חברי ועידת המפלגה50חתימות של 

  

 אך לא , לכנסתתגה יועמד במקום ריאלי לבחירולפמל ה"מזכ .6
או  , ת"הנהגת נעמ או ,יכהן כשר או כחבר הנהגת ההסתדרות

 . כל עוד הוא מכהן בתפקידו זה, הושחבר הנהגת מוסד אחר כלכ

  

ידי - ו יקבעו בתקנון שיאושר עלל ופעולת"נוהלי בחירת המזכ .7
  .הועידה
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  בית הדין הפנימי
  

ייני נסד הבלעדי לשיפוט פנימי בעו הוא המפנימיבית הדין ה .1
  . בהתאם לחוקת המפלגה, חבריההמפלגה ו

  

 או של חבר ,גתילבסמכות בית הדין גם לברר עתירות של מוסד מפ .2
 או , נגד חבר מפלגה או, או מספר חברים נגד מוסד מפלגתי,מפלגה

כשהעותר , נגד מספר חברי מפלגה בעניינים בעלי אופי ציבורי
  .  פיןינפגע בין במישרין ובין בעק

  
שהו ללמרותו של מוסד כבשיפוטו  ףבית הדין לא יהיה כפו .3

ירות תע בעריויכבמחלוקות וט פה והוא ישגממוסדות המפל
 כפוף ב,פי כללי הצדק הטבעי-פי חוקת המפלגה ועל-עלשלפניו 

  .לחוקי המדינה

  

 ת/ בעלית/הא משפטןת/אשר יר בית הדין "הועידה תבחר ביו .4
 . ובסגנומוסיבד ת/מחוזי ת/פה שופטיבשאושיעור קומה 

  

 - ומועצת ותיקי התנועה יבחרו כל אחד הסניפיםמועצת , המרכז .5
 ת/ אחדה/תבחר חברהמשמרת הצעירה .  לבית הדיןות/שני חברים
   . לבית הדין

  

כויות והנוהלים  חוקת המפלגה הקודמת לעניין הסמתוהורא .6
 על בית הדין חולויון ילבית הדין העלפעולת ו, רותילבירור עת

  . בהתאמה ועל פי אישור הועידההפנימי

  

  
  
  



ה ש ד ח ה  ג ל פ מ ל ה  ש ד ח ה  ק ו ח ת  ע צ ה ה-       נ ש 3  י 0  

  בית הדין החוקתי
  

  . פלגה תקיים בית דין חוקתימה .1

  

על ידי מי  אליו תוגשפנייה שבאמצעות  יפקח וקתיבית הדין הח .2
 הליכיםת חוקת המפלגה והו הוראםעל קיו מחברי המפלגה
  .הנגזרים הימנה

  

י שננקט נ לפ,סדות המפלגהוך במיהתעורר ספק לגבי חוקיות הל .3
תה או פירושה של הוראה ו או לגבי משמע,כוהלאותו הליך או במ

  . ק בעניין זה בית הדין החוקתיו יפס,ת המפלגהקמהוראות חו

  

כל וקף עה ותעמוד בת הדין החוקתי תיחשב כהוראת שתפסיקת בי .4
  .עידה לא פסקה אחרתוזמן שה

  

, ר בית הדין הפנימי"יו,  חברים ובכללם9בית הדין החוקתי ימנה  .5
ר ועדת "יו, ר ועדת החוקה של המרכז"יו, ר המוסד לביקורת"יו

, עצת ותיקי התנועהוממ נציג ,  הארציתהחוקה של מועצת הסניפים
  .ונציג מהמשמרת הצעירה

  

 ית/ר בית הדין החוקתי משפטן"יולכהונת בחר ועידת המפלגה ת .6
כמו כן . בדימוס ת/מחוזי ת/ שיעור קומה ובשאיפה שופטת/בעל

  .ת/נוסף  ה/ובחברבית הדין ר "יול בממלא מקום תבחר הועידה 

  

גה הקודמת לעניין ועדת החוקה ולעניין להוראות חוקת המפ .7
י ירות תחולנה בהתאמה על בית הדין החוקתתד לבירור עסהמו
  .דהים ולאחר אישור הועיייבונויים המחיבש
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   לביקורתסדוהמ
  

ביקורת ניהולית וכספית בין על באורח קבוע להמוסד לביקורת יפ .1
דרכי פעולת ם על יזמתו ובין על פי דרישת החברות והחברובי

  .מים בהיההליכים המתקיו,  הנכסיםהמפלגה לרבות 

  

ת המוסד על פי רונים לביקוגה יהיו נתלרי המפבחוסדות וכל מ .2
  .ושרו על ידי הועידהאת והכללים שיקבעו בתקנון ויוראוהה

  

שיהא רואה חשבון רת וסד לביקור המ"גה תבחר את יולועידת המפ .3
רת שימנו יחדיו תשעה וואת חברי ועדת הביקבעל שיעור קומה 

 .  ריםבח

  

חבר מרכז נועה זולת תהקי ייהיו כולם מותלביקורת ד סחברי המו .4
המשמרת וחבר אחד מהארצית ים ד ממועצת הסניפחבר אח, אחד

 .הצעירה

  

רת תחולנה בהתאמה וקיהמוסד לבהקודמת לעניין  החוקההוראות  .5
  .דהים ולאחר אישור הועיייבונויים המחי בש,על בית הדין החוקתי

  

  ברות במפלגהח
 

וויון החדש בישראל מבקשת להעמיד את שמפלגת העבודה וה .1
מתחדשת והיא קוראת לכל מי מוקד פעילותה הברה והחבר בהח

קרוב ההומנית והפרגמטית ש והציונות דאשר דגל השוויון הח
  .שפיע על עתידה של החברה  הישראליתה להצטרף ול,אליו

  

שב וחבר מפלגה כל מי אשר הינו אזרח ות/ להיות חברה יםכשיר .2
ישראל שהינו בעל זכות הצבעה לכנסת והוא אינו חבר במפלגה 

 .אחרת
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בשינויים ,  הקודמתהחוקהגה יחולו כללי לרות במפעל כללי החב .3
  .  לאחר אישור הועידה,מחוייבים

  

   םחבריהזכויות 

  

חברים היקרים ליטול את גורל המפלגה לחברות ולראת והמפלגה ק
    - על הנהגת המדינה מאבקעמדת מחדש לולעשות להצבתה , לידיהם

  

 להשתתף באורח פעיל במוסדות ובפעילויות המפלגה על פי 
  .החלטות מוסדותיה ובהתאם לחוקתה

 סדות ולמירה חולהשתתף בכל הליכי הבלהיבחר  ,לבחור
או מוסד / בכל גוף וולנציגיה, מיים והארצייםוהמקלגה המפ
 .אחר

 וכלפי , או מוסד בישראל/ וף בכל גופלגה המייצג אתל
 .חוקת המפלגהערכי ועל פי בכבוד ו החברה הישראלית

  

  חובות החברים

  

 חוקיהם למדינת ישראל ולינומור אמשל. 

  

 וחוקתה ערכיה –גה ללשמור אמונים למפ. 

  

  ולקידומה של המפלגה להנהגת גה להמפערכי לחתור להגשמת
 . המדינה
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   כלליותבחירהת והורא
  

או מוסד כלשהו /דרכי הבחירה של נציגי המפלגה לכל גוף ו .1
לחוקה הקודמת ובאישור , הליךתיקבענה בהתאמה למטרת וסוג ה

 .עידההו
 

 זולת בהתקיים ,דרכי הבחירה האישיות במפלגה תהינה חשאיות .2
  .מועמד אחד בלבד

  

דרכי ההצבעה בכל עניין שאינו פרסונלי תתבצענה באמצעות  .3
זולת הצבעת חברות וחברי המפלגה על שינוי חוקה , הצבעה גלויה

 .אישיות וחשאיות, אשר תהיינה כלליות, זו
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  ומעברת כלליות והורא
  

ת חוקה זו ובין דין המדינה וראובכל מקרה בו יש סתירה בין ה .1
 .לרבות לעניין פרשנות, יגבר דין המדינה, שאינו ניתן להתנייה

 

או בתקנונים , בחוקה זובכל עניין בו אין בנמצא הוראה תקפה  .2
  .יחולו הוראות החוקה הקודמת, הנגזרים הימנה

 

 .ות וחברי המפלגהידי חבר-אישורה עלחוקה זו תחול מיום  .3

  

ועידת המפלגה החדשה תתכנס בתוך שלושה חודשים לאחר  .4
במועצת ותיקי , שהמפלגה תקיים בחירות פנימיות חדשות בסניפים

מועצות הסניפים האיזוריות ב, במשמרת הצעירה, התנועה
  .ובמרכז, והארציות

  

שו לאישור הועידה התקנונים עם כינונה של ועידה חדשה יוג .5
לעניין לרבות , טניות הנדרשות לקיומה של חוקה זוהפרהוראות וה

שה חודשים מיום ותוך של, המוסדות וההליכים הנגזרים הימנה
  . כינונה


