
 2 מתו� 1עמוד 

  מדינת ישראל      
  משרד הביטחו�

  
  

� כת שר הביטחו     לש
� לתקשורת                                      היוע

 

_______________________________________________________________________  
��03-6975750�,03-5692010:�טלפונים,��64734א"ת,�22קפלן�'�רח,�הקריה,�לשכת�יועץ�שר�הביטחון�לתקשורת

 972-3-6975750:Media Adviser, Minister of Defense Bureau, Ha’Kyria, 22 Kaplan St. Tel Aviv, 64734, Tel� �

 
 
 
MINISTER OF DEFENSE BUREAU 
MEDIA ADVISOR  

 
  ט"ז באדר התשס"כ 

  2009 במר� 23
  �654�230309 יוע� תקשורת: סימוכי�

  
   כתבי� פוליטיי�:תפוצה

  מערכות   
  

  :  נמסרשר הביטחו� לתקשורתר מפלגת העבודה ו"יומלשכת יוע� 
  

. מ או מגעי�"באישור לפתיחת מואי� שו� איזכור בחוקת מפלגת העבודה לצור� . מדבור בטענות מופרכות
  . ומה שטוב למפלגהמה שרוצי� אזרחיה, ר מפלגת העבודה פועל לפי מה שטוב למדינה"יו

יש לנו גו� . הציבור שלנו זה הבוחרי� וזה חברי המפלגה. כל אחד מאיתנו הוא חבר כנסת וכולנו שליחי ציבור
א� אחד לא יכתיב מה צרי� . ת יתקבלורק ש� החלטו, א� נצטר� לקבל החלטות. מרכז, שהוא וועידה

מפלגת העבודה . לא יצירת הרגשה בסיעה ולא יצירת הרגשה בציבור, זה לא עניי� של יצירת אווירה, להחליט
כפי שהתקבלו בעבר  ,כפי שהחלטות צריכות להתקבל במפלגה דמוקרטית, תקבל החלטות במוסדות שלה

  ".העבודה"במפלגת 
  

על מנת שהדיו� והשיח בוועידת המפלגה יתנהל בצורה . ו שיח פוליטי לגיטימימדובר בניסיו� למנוע כל ד
של , אפשריי�ה, עיקרי הסיכומי�ראוי כי יובאו בפני חברי הוועידה , ולא דיבורי� בעלמא, רצינית ועניינית

  ".הליכוד"ומפלגת " העבודה"הסכ� קואליציוני בי� מפלגת 
  

, בחודש אוקטובר האחרו� ל לא נשמעו ולא הועלו"י הטענות הנכ, ברקר המפלגה " יוי� מקורבימזכירעוד 
.  ולא התקבל שו� אישור משו� גור�"קדימה"כאשר התנהל משא ומת� קואליציוני אינטנסיבי ע� מפלגת 

 עוד .ומעלה תהיות פוליטיות על מחאת�, מקשה לקבל את טענות המתנגדי� כאידיאולוגיות גרידא, עובדה זו
  .ר המפלגה"י יו"מ על ידי המוסדות אלא ע" לא מונו צוותי מו ג� בעברכי, מזכירי� מקורבי ברק

  
OTR)  לשימוש בש� הכתב–אופ רקורד (  
והשני� ניהלו , ל מפלגת העבודה"ואופיר פינס היה מזכ" ע� אחר"ר "הא� כאשר עמיר פר! היה יו )1

 ?ורהא� אז נית� איש, מ חשאי לאיחוד בי� המפלגות"מו
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החלטות "מיותר לציי� כי במכתב� לא הזכירו המתנגדי� את הסעיפי� בחוקת המפלגה בה� מצוי� כי  )2

הכרעת המרכז "כה שלוכי לאחר דיו� במרכז המפלגה או ב" מרכז המפלגה מחייבות את הסיעה בכנסת
 ".או הלשכה באותו דיו� תחייב את הסיעה


