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 ,חברות וחברי מפלגת העבודה

 
וחשוב בקבלת החלטות במפלגה, ומאפשרת לקחת חלק פעיל ועידת המפלגה מהווה מוסד מרכזי 

 .בעיצוב פניה ודרכיה של המפלגה

 

כחלק מהתחדשות והערכות המפלגה מחדש, יושב ראש המפלגה והמזכ"ל החליטו כי הגיעה העת 
לקחת חלק בעשייה דרך  -חדשים וותיקים  -עילים נוספים לפתוח את שורותיה ולאפשר לפ

ה. אנחנו רואים בהשלמת איוש הוועידה והמשך שיקום מוסדות המפלגה, במוסד חשוב ז מעורבות
 .צעד הכרחי ומרכיב חיוני בבניית התשתיות הארגוניות והאידיאולוגיות של המפלגה

 

 -תאריכיםציר/ת ועידה תתאפשר בין הלוועדת הצירופים לתפקיד  ידניהגשת המועמדות באופן 
 .16:00 , בשעה2019בדצמבר  5, מישייום חועד  0:016, בשעה 2019בנובמבר  81, שנייום 

 

, ת"א. 53)רח' יגאל אלון  המפלגה ביתבגף מפקד אל ידניה המועמדות טופס ניתן להגיש את
או באמצעות  mifkad@havoda.org.il, שליחה טופס סרוק למייל ידנית במסירה (4קומה 

 .7283606-03 קס בטלפוןקבלת בפ יש לוודא .7283616-03 פקס מספר
 

חברים אשר יומלצו לוועידה לצרפם, וזאת בהתאם  554-ועדת הצירופים תבחר מבין המועמדים, כ
ובהתאם לסמכותה  בנספח לתקנון הבחירות לשיקול דעתה של הוועדה ולקריטריונים הקבועים

 .לתקנון 8.3לחוקה וסעיף  4עפ"י סעיף 

 
 

 פרטי המועמד/ת:
 שם פרטי: שם משפחה: :.זת

 ד:טלפון ניי ישוב:י

 וא"ל: ד

 

 
 

 
 

 

 

 

  

mailto:mifkad@havoda.org.il
mailto:mifkad@havoda.org.il


2 

 

 מועמדות:
 ף תפקידי, מתוקבזאת להגיש מועמדותי כציר/ה מצורף/ת לוועידה העשירית ת/מבקש     

 :(העשירית ירות לוועידה)עפ"י נספח ג' לתקנון הבח

_____________________________________________. 

חברי מפלגה בעלי זכות  עתה לבחור מבין האנשים הבאים שהינםרשאית על פי שיקול ד ועדת הצירופים -ח ג'להלן נספ
סמכותה וזאת על פי  האליאותם מליץ בפני הועידה לצרף ולההמפורטים להלן  ם מסקטורים שוניםנציגילבחור ולהיבחר, 

 -לתקנון 8.3וסעיף  לחוקה 4עפ"י סעיף 
נציגי חוגים רעיוניים ארציים שאושרו ; יו"ר/סיו"ר מועצות דתיות; ם לשעבריכ"שרים וח; ראשי ארגוני עולים ארצי

 –שק אנשי מ; מחברי החוג שהם חברי מפלגה ביום הקובע 100המפלגה לפחות  בלשכת המפלגה בתנאי שרשומים במחשב
חברי ועדת החוקה, בית הדין העליון, חברי המוסד  חברי המוסדות השיפוטיים של המפלגה:; לכלה חברה ואקדמיהכ

עילים מרכזיים , פ; נציגי המגזר העסקי חברי העבודה; חברתיהמגזר הנציגים משכונות, ערי פיתוח, ו; לבירור עתירות
תפקידים בכירים בעבר במערכת נושאי ; אנשי רוח; רבית והדרוזיתבחברה העאישי ציבור בולטים ; ועובדי מפלגה בכירים

נציגי מקומות ; בעבר יושבי ראש ומזכירים כלליים של המפלגה; הביטחונית, הכלכלית והתרבותית ובשיקול דעת היו"ר
חברי ; יםחבר 150-מזכירי סניפים מתחת ל; ראשי תנועות נוער; נציגי הסטודנטים; עבודה גדולים ואיגודים מקצועיים

 .ראשי ארגוניים אזוריים בהתיישבות העובדת; ובלבד שהם חברי מפלגה רשות מקומיתמועצות 

 

 פרטים על המועמד/ת:
א לפרט בהרחבה על היקף הפעילות הרלוונטית, סוג הפעילות וכל פרט אחר שיש בו כדי לסייע להחלטת ועדת הצירופים נ

 בעניינך.
 

 

 

 

 

 

 

 

חייב/ת לכבד את הוראות חוקת מפלגת העבודה מתי אני ה בזאת כ/אני מצהיר     
הישראלית ולקיים הוראות מוסדותיה המוסמכים. וכן את תקנון הוועידה העשירית 

 .והוראות מוסדותיה

 
 

באמצעות כרטיס אשראי. על פי תקנון ₪  100ההרשמה כרוכה בתשלום חד פעמי של 
שפחה מ בת/על ידי בןו א עצמו תי המועמד/תשלום זה יכול להיעשות על יד –הבחירות 

 .מקרבה ראשונה בלבד
 .דמי ההרשמה הם עבור הגשת המועמדות בלבד ואינם תלויים בבחירתו של המועמד בסוף ההליך*
 

 : ₪ 100לתשלום אגרת מועמדות בסך 
 מספר כרטיס אשראי:

 
 (:MM/YYתוקף )

 ת.ז:
 

CVV : 

 

 
 ,ם מאחלים לךפייו"ר המפלגה, מזכ"ל המפלגה וחברי ועדת הצירו

 !בהצלחה


