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 12019  דצמבר   –   "ף התש  כסלו (,  הוראות שונות )   תקנון הבחירות לוועידה העשירית 

 

נציגות נוער  

 העבודה 

בסעיף  בחלק הראשון,  ,  )להלן: התקנון(  נספח ג' לתקנון הבחירות לוועידהב  .1

 , לאחריו יבוא:15

שהם    ( 16)  המפלגה  ורכזי  חברי  העבודה  נוער  מזכירות  חברי 

ובתנאי   2019יולי    - כפי שקבועים בתקנון נוער העבודה    המחוזות 

 שלא יעלה על שמונה חברים.

בתפקידם" יבוא   כל עוד הם משמשים . לתקנון, במקום המילים "8.1בסעיף    .2 רציפות כהונה 

 "גם אם סיימו את תפקידם" 

 דברי הסבר 

   1  ףסעי 

ועידת המפלגה מתבקשת לאשר נציגות קבועה של הנהגת נוער העבודה בוועידת המפלגה. נוער העבודה  

ועד    16מגיל   ומי שאינם חברי המפלגה )מפאת גילם(   18ועד    17מגיל  הינו גוף וולונטרי של חברי המפלגה  

 .   17הגיעם לגיל  

 2סעיף  

ם מסוימים המצורפים לוועידה העשירית מתוקף  עפ"י תקנון הבחירות לוועידה העשירית ישנם בעלי תפקידי 

תפקידם. עוד קובע התקנון כי חברותם בוועידה תסתיים עם סיום התפקיד בשלו נבחרו לוועידה. יחד עם  

זאת, בטרם אישור תקנון הבחירות לוועידה העשירית ע"י הוועידה התשיעית, הוגשה פניה על ידי יו"ר ארגון 

יקשה כי הסעיף המובא להצבעה ישונה, כך שחבר שצורף לוועידה העשירית  ותיקי המפלגה איציק שחף אשר ב

מתוקף תפקידו ימשיך לכהן בה אפילו סיים את תפקידו, ונכנס לוועידה מחליפו בתפקיד. ההיגיון של ההצעה 

הנ"ל נועד לתקן מצב אבסורדי שבו בעלי תפקידים בכירים כגון חברי כנסת וראשי ערים וכו', שהיו בתפקידים 

אלו בעת כינון הוועידה אולם חדלו לכהן בהם לאחר מכן, ייגרעו מהוועידה ובכך תמנע חברותם בוועידה של  

יו"ר ותיקי התנועה אושרה בדיון שהתקיים בוועדת חוקה טרם   אישים מרכזיים בתנועת העבודה. הצעת 

לא נכתבה בפרוטוקול כינוס הוועידה התשיעית שאישר את תקנון הוועידה העשירית, אולם עקב טעות סופר  

 
 25.12.19אושר בישיבת הוועידה העשירית ביום  1
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ולכן לא הובאה לבצעה בוועידה. על כן, מבוקש כעת לתקן את העיוות שנוצר וזאת על מנת למנוע גריעתם  

מהוועידה העשירית של חברים אשר נשאו בתפקידים מרכזיים כגון: חברי כנסת, שרים, ראשי רשויות וכו'  

 ום תפקידם זה.והם מהווים חלק מרכזי וחשוב ממפלגת העבודה גם לאחר סי   –


