
 ולתיקון תקנון הסיעות בחוקת ההסתדרות סיעותתיקון פרק להצעת 

 

 

, שעניינו הסיעות ' לחוקת ההסתדרותיזתיקון לפרק יקבל ההסתדרות בית נבחרי מוצע בזאת כי 

 :כדלקמןולתקנון הסיעות המצורף לחוקת ההסתדרות בהסתדרות, 

 לפרק יז' בחוקת ההסתדרות יבוטל ובמקומו יבוא: 2סעיף  .1

 חברי הסיעה. 2"

הם אלה שנבחרו מטעמה לוועידת ההסתדרות. כמו כן, סיעה רשאית  חברי הסיעה

נוספים, אף אם אינם חברי הסתדרות  חברילצרף לשורותיה, בהתאם לתקנונה, 

 ועידת ההסתדרות, ובלבד שאינם חברים בסיעה אחרת".

  

חברי  ביןמ יהיולבינ"ה סיעה ה יבוא "נציגי)א( לפרק יז' בחוקת ההסתדרות 3סעיף סופו של ב .2

 הוועידה".

 )ג( לפרק יז' בחוקת ההסתדרות יבוטל.3סעיף  .3

אחרי "חברי מוסדות הסיעה" יתווסף "כאמור , בחוקת ההסתדרות יז'לפרק )ג( 6סעיף ב .4

חברי מוסדות נוספים כאמור בסעיף קטן )ב( יכול שיהיו חברי " :ובסופו יבוא בסעיף קטן )א("

 ".ההסתדרותועידת שאינם חברי סיעה 

, במקום "נציגי הסיעה לבינ"ה יהיו מקרב חברי יז' בחוקת ההסתדרות( לפרק 1)א()9בסעיף  .5

הסיעה בלבד" יבוא "נציגי הסיעה לבינ"ה יבואו מקרב חברי הסיעה שנבחרו מטעמה לוועידת 

 ההסתדרות".

 לפרק יז' בחוקת ההסתדרות יבוא בסופו: 11בסעיף  .6

 ."הם נציגיה של סיעה בבינ"הבין ועידה לועידה ")ג( לעניין סעיף זה "חברי הסיעה" 

 –לתקנון הסיעות יבוטל ובמקומו יבוא כדלקמן  7סעיף  .7

 מוסדות .7"

)א( לסיעה חייב שיהיו המוסדות הבאים, שחבריהם יבואו מקרב חברי הסיעה  

 בלבד:שנבחרו לוועידה 

 מליאה; (1)

 הנהלה; (2)

 יושב ראש. (3)

סיעה רשאית להקים מוסדות נוספים לאלה כאמור בסעיף קטן )א(, והיא )ב( 

הסיעה  רשאית לקבוע כי חברי המוסדות הנוספים כאמור יורכבו אף מחברי

מדובר בחברי הסתדרות שאינם מקרב חברי הוועידה מטעם הסיעה, ובלבד ש

 חברים בסיעה אחרת".אינם ש

 יבוטל ובמקומו יבוא:לתקנון הסיעות  9סעיף  .8

 הנהלה .9" 

 חברי ההנהלה יבוא מקרב חברי הסיעה שנבחרו לוועידת ההסתדרות".  



 לתקנון הסיעות יבוטל ובמקומו יבוא: 13סעיף  .9

. ואולם הסיעה רשאית ת ההסתדרות"חברי הסיעה הם אלו שנבחרו מטעמה לוועיד

לצרף לשורותיה, בהתאם לתקנונה, חברי הסתדרות נוספים, אף אם אינם חברי 

 סתדרות, ובלבד שאינם חברים בסיעה אחרת".ועידת הה

  

 

 דברי הסבר

חוקת ההסתדרות ותקנון הסיעות קובעים כיום שרק חברי הסיעה שנבחרו לוועידה יהיו חברי 

 ילקבוע כי סיעות תהיינה רשאיות לצרף לשורותיהן אף חברי הסתדרות שאינם חברמוצע הסיעות. 

 הוועידה.

יו"ר,  -עם זאת מוצע להמשיך ולקבוע שנציגי הסיעה לבינ"ה וכן חברי מוסדות החובה של הסיעה 

מיועד יבואו אך ורק מקרב חברי הסיעה שנבחרו לוועידת ההסתדרות. תיקון זה  – מליאה והנהלה

באופן שיאפשר לסיעה להתעדכן ולהיות קשובה לציבור  לאפשר לסיעות להרחיב את שורותיהן

 .העובדים


