
תקנון צעירי מרצ

12.10.12–מרצצעירישלהכלליתבאסיפהשאושרכפי

פרק א' – הגדרות

בתקנון זה -

Young(באנגלית:מרצצעירי–"הארגון".1 Meretz(:בערבית)مریتس ).شبیبة
שנים.36לומלאווטרםשנים18לומלאולמרצ,שהתפקדמי–צעירים""חבר.2
ובלבדהסניף,יו"ראצלונרשםסניףבפעילויותמשתתףאשרצעיריםחבר–סניף""חבר.3

שאינו חבר בסניף אחר.
"חבר הסניף הכללי" – חבר צעירים שאינו רשום כחבר באף סניף אחר..4

פרק ב' – הסניף

תפקידים ומטרות.5
לשמש כיחידת הפעולה הראשונית והמרכזית של הארגון;.1
ליזום, לארגן ולנהל עשייה ציבורית, פוליטית ורעיונית באזור פעילותו;.2
לחתור להנחלת עמדות הארגון בציבור הכללי והגדלת מניין החברים בו..3

רישום סניף.6
גיאוגרפיאזורהיאנתונה,שטחביחידתהינוהקבועשמענםצעירים,חברי1.15

היושבבאמצעותהארגון,להנהגתבכתבלפנותרשאיםישראל,במדינתתחום
לכךבכפוףשטח,יחידתבאותהסניףלרישוםבבקשההארגוני,והמזכירראש

שלא קיים סניף צעירים ביחידת השטח דנן.
לקבלהותחליטבהשתדוןהארגוןהנהגתבפניהבקשהאתיביאהארגוניהמזכיר.2

או לדחותה.
עלמיוזמתהלהחליטהארגוןהנהגתרשאיתמחבריה,יותראואחדלבקשת.3

(ב)בסעיף-קטןכאמורזהלענייןבקשהבפניהשהובאהמבליאףסניףרישום

לעיל, אם מצאה שהדבר יקדם את מטרות הארגון.
(ג)או(ב)סעיפים-קטניםלפיסניף,לרישוםבדבר.בקשההארגוןהנהגתהחלטת.4

ההחלטהתפרטהבקשה,התקבלהאםברבים.ותפורסםמנומקתתהאלעיל,
יחידת השטח שבה יפעל הסניף ותנקוב במועד הקמתו.

אתשביקשוהצעיריםחברייבחרוהסניף,הקמתממועדימיםמשבעהיאוחרלא.5
נעשההסניףרישוםאםהארגון,הנהגתאו–לעיל(ב)סעיף-קטןלפירישומו

זמניתוהנהגהזמנייושב-ראשהעניין,לפי–לעיל(ג)סעיף-קטןלפימיוזמתה
לסניף.

ליושב-ראשהמסורותהסמכויותכלליהיוהזמניתולהנהגההזמניליושב-הראש.6
יפעלוזובתקופההיבחרם.מיוםחודשיםשישהלמשךזה,פרקלפיסניףולהנהגת

אתויערכולסניףנוספיםחבריםלצרףהזמניתוההנהגההזמנייושב-הראש
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התקופהבמהלךהסניףולהנהגתליושב-ראשבחירותלקיוםהדרושותההכנות
האמורה.

הסניףאסיפת:1ב'סימן

.3בסעיףכאמורהסניףחבריכללחבריםהסניףבאסיפת.7

תפקידי אסיפת הסניף אינם ניתנים להאצלה, והם כוללים:.8
גיבוש עמדת הסניף בעניינים המצויים בסמכותו;.1
בחירת יושב-ראש הסניף, הנהגת הסניף ונציגי הסניף באסיפת הנציגים..2
קביעת תקנון הסניף..3

כינוס אסיפת הסניף.9
במועדהסניף,פעילותבדברוחשבוןדיןלקבלתהסניףאסיפתתתכנסלשנהאחת.1

(להלן:לכןטרםימים45לפחותברביםושיפורסםהסניףהנהגתעל-ידישייקבע

"כינוס שנתי").

הסניףאסיפתתתכנסמחבריה,30%אוהסניףהנהגתהסניף,יושב-ראשלבקשת.2
ברביםויפורסםהסניףהנהגתעל-ידישייקבעבמועדהמאוחר,לכליום21תוך

לאלתר (להלן: "כינוס מן המניין").
באסיפההסניףנציגיאוהסניףהנהגתהסניף,ליושב-ראשבחירותקיוםלצורך.3

הצורךלפיהסניףהנהגתעל-ידישייקבעבמועדהסניףאסיפתתתכנסהארצית,
מיוחד")."כינוס(להלן:לכןטרםיום30לפחותברביםושיפורסםלתקנון,ובכפוף

הסניף,הנהגתעםבהתייעצותהסניף,יושב-ראשעל-ידיייעשההסניףאסיפתכינוסניהול.10
ויהיו בידיו כלל הסמכויות הדרושות לצורך כך.

חברלעיל.10לסעיףבכפוףהסניף,הנהגתעל-ידיייקבעסניףאסיפתכינוסשלהיוםסדר.11
בכתב,תוגשהבקשההיום;בסדרענייןלכלולבקשההסניףלהנהגתלהגישרשאיסניף

בקשההסניףלהנהגתלהגישרשאיםהסניףמחברי20%הכינוס.מועדטרםלפחותשבוע
הכינוס.מועדטרםלפחותשעות24בכתב,תוגשהבקשההיום;בסדרענייןלכלולדחופה

הסניףהנהגת:2ב'סימן

תפקידים.12
והמוסדותהסניףאסיפתהחלטותיישוםחדשים,חבריםגיוסלרבותהסניף,ניהול.1

הארציים של הארגון.
הגדלת ייצוג והשפעת חברי הסניף במוסדות המפלגה והציבור המקומיים..2
בחירת נציגי הסניף לסניף המפלגה המקומי..3

כללי,אומסויםבענייןמסמכויותיה,להאצילרשאיתהסניףהנהגתתפקידיה,מילוילצורך.13
לאחד מחבריה, בהחלטה כתובה שתפרט את מטרת ומשך האצילה.

חברי ההנהגה.14
חברימנייןאתלהגדילסניףרשאיהסניף.מחברישלושהתמנההסניףהנהגת.1

בבחירותהסניףאסיפתעל-ידילשנתייםאחתשייבחרוהסניף.,בתקנוןההנהגה
אישיות וחשאיות.

כל חבר סניף רשאי להתמודד בבחירות להנהגת הסניף..2
מיוםשנתייםחלפובטרםשהיא,סיבהמכלהנהגה,חברשלכהונתוהסתיימה.3

הסניףחברכהונתו,סיוםלמועדעדהנותרהזמןלמשךבתפקידיחליפוהיבחרו,
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חבראותוסירבשנבחר;מבליהקולותבמירבושזכהלהנהגהבבחירותשהתמודד
להנהגהבבחירותשהתמודדהסניףלחבריוצעהתפקיד,אתעצמולקבלסניף

תתקיימנהמתאים,סניףחברנמצאלאהלאה;וכןאחריו,הקולותבמירבושזכה
בחירות מיוחדות לתפקיד.

ישיבת הנהגה.15
על-ידישייקבעבמועדקבועה,ישיבההסניףהנהגתתקייםלחודשייםאחת.1

יושב-ראש הסניף.
ישיבההסניףהנהגתתקייםמחבריה,שנייםאוהסניףיושב-ראשלבקשת.2

מיוחדת, תוך שלושה ימים לכל המאוחר, במועד שייקבע על-ידי יושב-ראש הסניף.
תפקידו,מתוקףבהיכהןאשרהסניף,יושב-ראשהואההנהגהיושב-ראש.3

אתולקבועבהההחלטותותיעודרישוםהישיבה,תקיןלניהוללדאוגובאחריותו
מועד וסדר-יום הישיבות.

תיקושלבמקרהבישיבה.הנוכחיםחבריהרובדעתעליתקבלוההנהגההחלטות.16
בהצבעה, יחזיק יושב-ראש ההנהגה בקול כפול.

עתבטרםהנהגהחברשלכהונתואתלסייםהסניףלאסיפתלהמליץרשאיתההנהגה.17
מהעילות המנויות בסעיף זה:

חבר ההנהגה נעדר משלוש ישיבות ברצף ללא אישור יושב-ראש ההנהגה..1
חבר ההנהגה פעל בניגוד להחלטת מוסדות הצעירים המפורטים בתקנון זה..2

מחייב:17בסעיףכאמורהנהגהחברשלכהונתואתלסייםבכדיההנהגהכינוס.18
מועדטרםיום14לפחותישלחבסדר-היוםמופיעכשהנושאלישיבהזימון.1

הישיבה.
הצעת החלטה כתובה ומפורטת דיה לסיום הכהונה בטרם עת..2

עמדתואתלהציגרשאייהיההכהונהסיוםהליךננקטשבעניינוההנהגהחבר.3
הזמןלפרקזההיהיהכךלשםלושיעמודהזמןכשפרקההנהגה,חבריבפני

של מציע ההצעה לסיום הכהונה.
הנציגים,באסיפתהסניףשלהבכירהנציגהואהסניף")"יו"ר(להלן:הסניףיושב-ראש.19

פעילויותוניהולתכנוןעלאחראיהסניף,בשטחהכלליהציבורוכלפיהצעיריםבמוסדות
הארצייםהצעיריםמוסדותהחלטותהסניף,מוסדותהחלטותביצועהתחומים,בכלהסניף

וקיום הוראות תקנון זה.
תחומיםעלאחראיםלמנותו\אומסמכויותיולהאצילרשאיהסניףיו"ר.1

הסניף,מחברילמיקבועבאופןאםוביןזמניבאופןאםביןמסוימים,
יפוגוסמכויותיהםהסניף.להנהגתבכתבדיווחכךעלשהעבירובתנאי

יחד עם סיום כהונת יו"ר הסניף.
כל חבר סניף רשאי להתמודד לתפקיד יו"ר הסניף..2
אסיפתעל-ידילשנתייםאחתוחשאיותאישיותבבחירותיבחרהסניףיו"ר.3

הסניף ויכנס לתפקידו עם בחירתו.
זהבתקנוןמוסדריםשאינםענייניםמסדירשהתקנוןובלבדתקנוןלעצמולקבוערשאיסניף.20

ואינו עומד בסתירה אליו.

פרק ג' – אסיפת הנציגים

אסיפת הנציגים מאגדת את  כלל נציגי הסניפים של צעירי מרצ..21
סמכויות אסיפת הנציגים:.22
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לקבוע ו\או לשנות את מטרות צעירי מרצ..1
לקבוע ו\או לשנות את עמדת צעירי מרצ..2
לתקן ו\או לשנות את תקנון צעירי מרצ..3
לבחור את יושב-הראש, הנהגת הצעירים ויושב-ראש אסיפת הנציגים..4
סמכויות אסיפת הנציגים אינן ניתנות להאצלה..5

אחדשלכוחואתלייפותהנציגיםאסיפתרשאית,22בסעיףלעילבאמורלגרועמבלי.23
שהוצגהובלבדתפקידיה,מילויולצורךכלליאומסויםלענייןועדותלמנותו\אומחבריה

בפניה הצעת החלטה כתובה ומפורטת דיה.
אסיפת הנציגים תמנה חברים לפי הפירוט הבא:.24

תפקידם:מתוקףהנציגיםאסיפתחברייהיוהמנוייםבתפקידיםהמכהנים.1
צעיריהנהגתחברימרצ,שלהסטודנטיםארגוןיושב-ראשמרצ,צעירייושב-ראש

נציגמרצ,צעירישלהבינלאומיהמזכיר,IUSYב-מרצצעירישלהבכירהנציגמרצ,
חברמרצ.צעיריחברישהינםסטודנטיםאגודותיושבי-ראש,WBCב-מרצצעירי

סיוםביוםאסיפהכחברמלכהןיחדלזהקטןסעיףמכוחהמכהןהנציגיםאסיפת
תפקידו.

ייצוג הסניפים.2
כאמורהרשומיםהסניפיםנציגייהיוהאסיפהמחברי60%לפחות).1ב(

בפרק ב'.
יהיהמהםכשאחדנציגים,משלושהיפחתשלאלייצוגיזכהסניףכל).2ב(

יו"ר הסניף.
שאריחולקו),2(ב)(24בסעיףכאמורהסניפיםלכללייצוגמתןלאחר).3ב(

הצירים באופן יחסי בין הסניפים על-פי מניין החברים שלהם, והכל
בהתאם לרשימות החברים הפעילים שהועברו למזכיר הארגוני על-ידי

יו"ר הסניף.
האסיפה.מחברי10%שלבשיעורייוצגהכלליהסניף).4ב(

האסיפה.מחברי20%שלבשיעורייוצגמרצשלהסטודנטיםארגון.3
מניין האסיפה.4

יקבע(ב)40קטןבסעיףכאמורבאסיפההסניפיםשלהכלליהנציגיםמספר)1ד(
לפי השיעור הבא:

נציגים.40–סניפים6עד)(א)1ד(
נציגים.50–סניפים8ועד6מעל)(ב)1ד(
נציגים.70–סניפים10ועד8מעל)(ג)1ד(
נציגים.90–סניפים13ועד10מעל)(ד)1ד(

נציגים.110–סניפים13מעל)(ה)1(ד)(
.150עלבאסיפההחבריםמנייןיעלהלאמקרה)בכל2ד(

כהונתם של חברי אסיפת הנציגים תארך שנתיים..25
חברלהיותלהמשיךממנונבצרו\אוחברותוהופסקהו\אושהתפטרהנציגיםאסיפתחבר.26

האחרונותבבחירותהקולותבמרבשזכהבתורהבאלאסיפהבמקומוייכנסאסיפה,
לעילכאמורחברנמצאשלאבמידההלאה.וכךאחריוהבאייכנסוסירב,ובמידהלאסיפה
יו"ררשאיהבחירותמועדעדבאסיפה.החסרהמקוםלמילוימיוחדותבחירותיתקיימו

הסניף למנות ממלא-מקום לחבר שסיים את כהונתו.

4



כמתפטריראה(א),24בסעיףהמנוייםמהתפקידיםלאחדהנציגיםאסיפתחברנבחר.27
החברייכנסובמקומובאסיפה,מייצגהואאותוהמוסדמטעםהנציגיםבאסיפתמחברותו

מיוחדותבחירותייערכוברשימהמעונייןמועמדואיןבמידהמוסד.מאותואחריובתורהבא
להשלמת הייצוג.

כינוס אסיפת הנציגים.28
אסיפת הנציגים תתכנס לפחות אחת לשנה..1
הכינוס.מועדלפנייום21לפחותתשלחהנציגיםאסיפתכינוסעלהודעה.2
ו\אוההנהגהו\אוהיו"רשלהחלטהמכוחהנציגיםאסיפתאתלכנסניתן.3

האסיפה.מחברי30%לפחותשלבכתבבקשה
14תוךהאסיפהשלכינוסקיוםמחייב(ג)28סעיףמכוחהאסיפהכינוס.4

יום.
נשיאות אסיפת הנציגים.29

אסיפת הנציגים תנוהל על-ידי נשיאות האסיפה שתמנה כשלושה חברים..1
כינוסהעלהודעהתפרסםהישיבות,מועדיאתתקבעהאסיפהנשיאות.2

ההנהגה,עםבהתייעצותסדר-יומןאתתקבעאותן,תנהלהחברים,בקרב
שלהתקיןלקיוםבאחריותותישאפרוטוקוליםניהולעלאחראיתתהא

הישיבות, והכל בכפוף להוראות התקנון.
"יו"ר(להלן:הנציגיםאסיפתיושב-ראשיעמודהנשיאותבראשות.3

וחשאיות,אישיותבבחירותועל-ידם,החבריםמביןשיבחרהאסיפה"),
בישיבה הראשונה של האסיפה, ויכנס לתפקידו בנעילת הישיבה.

כנציגוהשניהסטודנטיםמזכירותכנציגאחדהנוספים,הנשיאותחברישני.4
הנהגת צעירי מרצ, יאושררו על-ידי האסיפה ויכהנו שנתיים.

הנציגיםאסיפתמחברי40%שלנוכחותמחייבתהנציגיםאסיפתמליאת.5
בפתיחת האסיפה לצורך קבלת החלטות בישיבה.

תתקיים(ה)29בסעיףלעילכאמורמליאהבהעדרשהתקיימהישיבה.6
כאמורישיבההנדחית.הישיבהמיוםימים30מ-יאוחרולאימים14לאחר

זובישיבההצעירים,אתיחייבווהחלטותיהשהיאמליאהבכלתתקיים
יידונו אך ורק העניינים שהיו על סדר היום של הישיבה הנדחית.

יפנההיוםלסדרהצעהלהעלותמעונייןיהיהאשרהנציגיםאסיפתחבר.7
הישיבה.מועדטרםיום14עדלנשיאות

אסיפתמחברי25%לפחותעל-ידיהחתומההיום,לסדרדחופההצעה.8
פתיחתטרםשעות24לפחותהאסיפהלנשיאותשהוגשההנציגים,

הישיבה, תועלה בסדר-היום.
חשאית.הצבעהתתקייםהנוכחיםהאסיפהמחברי20%לדרישת.9

פרק ד' - הנהגה

מרצ.צעירישלוהביצועיהמנהלהמוסדהיא"ההנהגה")(להלן:מרצצעיריהנהגת.30
תפקידה וסמכויותיה, מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים אחרים:

אחריםתפקידיםובעליהצעיריםלמוסדותסיועהשוטפים,הענייניםניהול.1
ויישום החלטות אסיפת הנציגים.
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לתקנוןבכפוףהפרקעלוהעומדיםהתלוייםהענייניםבכלוהחלטהדיון.2
הצעירים והחלטות אסיפת הנציגים.

אסיפתכינוסבמועדעלהשלאבנושאתקנוניחסרההנהגהראתה.3
הכינוסעדיעמודשתוקפןתקנותלהתקיןרשאיתתהאהאחרונה,הנציגים

לתפקודחיוניתהינההחסרשהשלמתובתנאיהנציגים,אסיפתשלהבא
תקין של הצעירים והתקנות יפורסמו בקרב חברי אסיפת הנציגים.

בסמכותנתוןשאינוענייןבכלסמכותתהאלהנהגהלעיל,לאמורבנוסף.4
מנויה של כל מוסד ו\או בעל תפקיד אחר בצעירים.

אחת לשנה, במועד כינוס אסיפת הנציגים, תמסור הנהגה דין וחשבון לאסיפה..31
כל חבר צעירי מרצ רשאי להתמודד להנהגה..32
ההנהגה מונה שישה חברים על-פי הפירוט הבא:.33

יושב-ראש צעירי מרצ..1
יושב-ראש ארגון הסטודנטים של מרצ..2
ארבעה חברים שייבחרו על-ידי אסיפת הנציגים..3

אישיותבבחירותהנציגים,אסיפתעל-ידייבחרו(ג)33סעיףמתוקףשיבחרוההנהגהחברי.34
וחשאיות, לכהונה באורך שנתיים.

מרצצעירייושב-ראשהצעתלאשרורהצבעההשנייהבישיבתהתקייםנבחרתהנהגה.35
בינלאומי,מזכירלרבותכללים,ולמינוייםההנהגה,חברימביןאחריות,תחומילחלוקת

מביןלחלקההנהגהעלשחובהאחריותתחומיהראשונה.בישיבתהכךעלשהוכרזלאחר
חבריה:

בנשיאות,ההנהגהאתייצגתפקידו,במילויליו"ריסייע–יושב-ראשסגן.1
וממלא מקומו במידה ונבצר מהיו"ר לשמש בתפקידו.

הסדריםוהפעילים,הסניפיםמרשםעלאמוןאשר–ארגונימזכיר.2
הפנימיים ועוד

ואירועיםסדנאותהסמינרים,קיוםעלאחראי–והכשרותחינוךעלממונה.3
רעיוניים, לרבות סיוע למוסדות ולבעלי התפקידים בקיומן.

מותביכונןלבוררות,למוסדהפוניםפניותאתיקבל–לבוררותהמוסדרכזד.
ויפרסם את ההחלטות לצדדים.

בראשותמטותו\אובועדותעצמהאתלארגןרשאיתההנהגהלעיל,מהאמורלגרועמבלי.36
יותראואחדשלכוחואתלייפותכללית,אומסוימתארגוניתמטרהעםהנהגהחבר

שהמטרהובלבדכךלצורךמסמכויותיהולהאצילכלליאומסויםלענייןהצעיריםמחברי
נקבעה על-ידי ההנהגה ושהוצגה בפניה הצעת החלטה כתובה ומפורטת דיה.

ההנהגה תתכנס לישיבה לפחות אחת לחודשיים..37
לניהוללדאוגבאחריותוו'.בפרקכאמורמרצצעירייושב-ראשהואההנהגהיושב-ראש.38

הישיבה, רישום ותיעוד ההחלטות בה ולקבוע את מועד וסדר-היום הישיבות.
שלושהלפחותשלבקשהעל-פיאוההנהגהיושב-ראשעל-ידייזומנוההנהגהישיבות.39

חברי הנהגה.
תיקושלבמקרהבישיבה.הנוכחיםחבריהרובדעתעליתקבלוההנהגההחלטות.40

בהצבעה, יחזיק יושב-ראש ההנהגה בקול כפול.
עתבטרםהנהגהחברשלכהונתואתלסייםהנציגיםלאסיפתלהמליץרשאיתההנהגה.41

מהעילות המנויות בסעיף זה:
חבר ההנהגה נעדר משלוש ישיבות ברצף ללא אישור יושב-ראש ההנהגה..1
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חבר ההנהגה פעל בניגוד להחלטת מוסדות הצעירים המנויים בתקנון..2
מחייב:41בסעיףכאמורהנהגהחברשלכהונתואתלסייםבכדיההנהגהכינוס.42

מועדטרםיום14ישלחהיוםבסדרמופיעכשהנושאלישיבהזימון.1
הישיבה.

הצעת החלטה כתובה ומפורטת דיה לסיום הכהונה בטרם עת..2
אתלהציגרשאייהיההכהונהסיוםהליךננקטשבעניינוההנהגהחבר.3

זההיהיהכךלשםלושיעמודהזמןכשפרקההנהגה,חבריבפניעמדתו
לפרק הזמן של מציע ההצעה לסיום הכהונה.

חברותואתהפסיקאוכהונתואתסיימההנציגיםאסיפתמתפקידו,שהתפטרהנהגהחבר.43
בהנהגה,החסרהמקוםלמילוימיוחדותבחירותיתקיימואחרת,סיבהמכלבהנהגה

למנותההנהגהיו"ררשאיהבחירותמועדעדהנציגים.אסיפתשלהבאבכינוס
ממלא-מקום לחבר שסיים את כהונתו.

פרק ה' – יושב-ראש

במוסדותהצעיריםשלהבכירהנציגהואהצעירים")"יו"ר(להלן:מרצצעירייושב-ראש.44
מייצגהצעיריםיושב-ראשלעיל,מהאמורלגרועמבליהכללי.הציבורוכלפיוהצעיריםמרצ
מכוחעליושמוטלותוהאחראיותהתפקידיםאתימלאפעילותם,אתמנהלהצעירים,את

התקנון ומוסדות הצעירים.
ויישויותמוסדותגופים,לארגונים,הצעיריםביןהקשריםניהולעלאחראיהצעיריםיו"ר.45

אחרות, מבלי לגרוע יהא רשאי לשאת ולתת בשם הצעירים ולמנות נציגים מטעמם.
ולאבמועמדותו,התומכיםסניפיםחברישלחתימותעשרלפחותשגייסצעירים,חברכל.46

הצעירים.לראשותלהתמודדרשאי,33לומלאו
עםלתפקידוויכנסוחשאיותאישיותבבחירותהנציגים,אסיפתעל-ידיייבחרהצעיריםיו"ר.47

היבחרותו לכהונה בת שנתיים.
למיקבועבאופןאםוביןזמניבאופןאםביןמסמכויותיו,להאצילרשאיהצעיריםיו"ר.48

מחברי הצעירים, ובתנאי שהעביר על כך דיווח בכתב לחברי ההנהגה.
עדמקומוממלאלתפקידיכנסתפקידואתלמלאממנונבצראוהצעיריםיו"רהתפטר.49

מיוחדותבחירותיערכוואזהיו"רבחירתמיוםמשנהפחותעברהאםאלאהכהונהלסיום
ליו"ר הצעירים בכינוס הבא של אסיפת הנציגים.

פרק ו' - ועדת בחירות

לרבותובמוסדותיהם,בצעיריםהפנימיותהבחירותקיוםעלאחראיתהבחירותועדת.50
יו"רהנציגים,אסיפתיו"רהצעירים,הנהגתהצעירים,יו"רהבאים:לתפקידיםבחירות

סניף, הנהגת סניף, נציגים לאסיפת הנציגים.
בארגוןלבחירותמסמכויותיהלהאצילהבחירותועדתרשאיתלעיל,האמורהאףעל.51

הסטודנטים ולסניפים, ובלבד שמינתה בכתב ועדת בחירות מקומית ופיקחה על עבודתה.
ועדת הבחירות תסייע לכל מוסד בצעירים לקיים בחירות תקינות והוגנות..52
יו"ריעמודובראשהמרצצעירישלהבחירותכועדתתשמשהנציגיםאסיפתנשיאות.53

אסיפת הנציגים כאמור בפרק ג'.
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הקלפיבעמדותנוכחיםיהיוהמשקיפיםמטעמו.משקיפיםלמנותרשאיתפקידלכלמועמד.54
ועדתליו"רהמשקיפיםכפופיםיהיוכמשקיפיםמינוייםמרגעהקולות.ספירתובשלב

הבחירות ויסייעו לו בניהול התקין של הבחירות בכל עניין ודבר עד לפרסום התוצאות.
מקומית,בחירותועדתלרבותהבחירות,ועדתבפעילותלהשתתףצעיריםחבררשאילא.55

ו\או לקבוע הסדרי בחירות כלשהן, בהן הוא ו\או בן זוגו ו\או קרוב משפחתו מועמדים.
אולאחתהעונההבחירות,ועדתעל-ידיומנוהלותהמפוקחותבבחירותזכותבעלחברכל.56

מסמכיםשהמציאובפרטמוקדמת,בהצבעהלהצביעזכאיהבאות,העילותמןיותר
המעידים על כך:

מייצג את צעירי מרצ בחו"ל..1
משרת בצה"ל או בשירות הלאומי, בין אם בשירות חובה או בשירות קבע..2
צפוי לעבור הליך רפואי שעלול למנוע ממנו להשתתף בבחירות..3

הוראות מנהליות.57
טרםיום60ולהיבחרלבחורהזכותבעלילכללתשלחבחירותשלקיומןעלהודעה.1

להגשתהאחרוןהמועדהבאים:הפרטיםאתלפחותתכלולהבחירות.ההודעהיום
אי-היכללותעללערעורהאחרוןוהמועדהבוחריםספרפרסוםמועדמועמדות,

בספר הבוחרים.
ספר בוחרים.2

יאוחרלאיתבצעהבוחריםספרפרסוםמועדמקרהבכל)1ב(
הבחירות.מועדטרםימים30מ-
ויוגשבכתביעשההבוחריםבספראי-היכללותעלערעור)2ב(

כשההכרעההבוחריםספרפרסוםמיוםימים7המאוחרלכל
קבלתו.לאחרימים5מ-יאוחרלאתתקבלבערעור

בכך.החפציםהמועמדיםלכליועברהבוחריםספר)3ב(
הגשת מועמדות תתבצע בכתב ולידי יו"ר ועדת הבחירות..3
אתהפחותלכלויכלולפומבייהאהצעיריםמגופיגוףשלבחירותתוצאותפרסום.4

מספרהבחירות,ועדתחברישמותהבחירות,ומיקוםמועדהבאים:הפרטים
עלהכרזהמועמד,לכלהקולותמנייןהפסולים,הקולותמספרהכולל,המצביעים

המועמדים המנצחים.
בתקנון,להשהוענקוהסמכויותליישוםמחייביםנהליםלקבוערשאיתהבחירותועדת.58

ובלבד שפורסמו בכתב והעתק מהן הועבר למזכיר הארגוני.

פרק ז' - המוסד לבוררות

בעלו\אומוסדשלמעשהאומהחלטהאישיבאופןנפגעעצמוהרואהמרצצעיריחבר.59
תפקיד בצעירים רשאי לפנות בכתב למוסד לבוררות.

המוסדיהיההמכריעהגוףהצעיריםבתוךשהתעוררודעותחילוקישלמקרהבכל.60
לבוררות.

לכךשימונהההנהגהונציגלסכסוךצדלכלנציגחברים:משלושהמורכבלבוררותהמוסד.61
פה-אחד על ידי ההנהגה.

החלטות המוסד לבוררות מתקבלות על בסיס רוב רגיל, סופיות וימסרו בכתב לצדדים..62

פרק ח' – מעמד התקנון
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המשנהמגופיאחדאוהסניףהסטודנטים,לתקנוןמרצצעיריתקנוןביןסתירההתגלתה.63
של הצעירים, תקנון צעירי מרצ מחייב.

והשינויכן,לפנייום30כ-נשלחכינוסהעלכשהזימוןהנציגים,באסיפתיעשההתקנוןשינוי.64
ימצא בסדר-היום.

הנציגים.באסיפתבהצבעהמהמשתתפים60%הואהתקנוןלשינויהנדרשהרוב.65

פרק ט' - הוראות שונות

הכלליתלמדיניותבהתאםלהתנהלהצריכותהמקומיות,בפעולותיועצמאיבצעיריםגוףכל.66
של הצעירים ולהחלטות של מוסדות הצעירים הגבוהים יותר.

החלטותיו של מוסד בצעירים מחייבות את כל חבריו..67
כהונתם של כל המוסדות ובעלי התפקידים, הנבחרים והממונים, תהא שנתיים – אלא אם.68

כן נקבע אחרת.
פרוטוקולים -.69

בעריכתחייבהחלטהקבלתלצורךבצעיריםמוסדשלישיבהכינוס.1
ומנייןשםהישיבה,ומיקוםמועדלפחות:יכלולהפרוטוקולפרוטוקול.
לפרוטוקול,הסתייגויותלרבותבישיבה,שהתקבלוההחלטותהנוכחים,

מניין הקולות בהצבעה על קבלת ההחלטות.
לשישהאחתהפחותולכללעתמעתהארגונילמזכיריועברופרוטוקולים.2

חודשים.
בידישיוחזקמודפסבעותקאודיגיטליבאמצעייאוחסנוהפרוטוקולים.3

המוסד שערך אותם ויועברו בעותק דיגיטלי למזכיר הארגוני.
אסיפתחברלכלהנציגים,אסיפתשלבפרוטוקוליםלעייןהזכותחברלכל.4

סניףחברלכלהצעירים,הנהגתשלבפרוטוקוליםלעייןהזכותהנציגים
הזכות לעיין בפרוטוקולים של אסיפת והנהגת הסניף.

ולאסיפתהצעירים,להנהגתהצעירים,ליו"רקיימתמרצ""צעיריבשםלשימושהסמכות.70
השטחיחידתפירוטבצירוףבשםלשימושהסמכותהסניףואסיפתהנהגתליו"ר,הנציגים.

הגיאוגרפית שלו.
דין התקנון כדין חוזה בין צעירי מרצ לבין החברים ובינם לבין עצמם..71
כל ההצבעות יערכו בשיטת הרוב הפשוט אלא אם כן צוין אחרת..72
.2012לאוקטובר12מיוםהיאזהתקנוןתחולת.73

שמירת דינים והוראות מעבר.74
אין בתקנון זה כדי לפגוע בדין שהיה קיים ערב תחילתו, לרבות בחירות..1
הינם:זהתקנוןהוראותלפיורשומיםכקיימיםרואיםאותםהסניפים.2

אשדוד, ראש העין, כפר סבא, תל אביב-יפו, ירושלים וחיפה.
בסניפים.הנציגיםלאסיפתבחירותיערכו2013באפריל16ליוםעד.3
יו"ר הצעירים רשאי למנות הנהגה זמנית עד מועד בחירת הנהגה..4

תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם כוחו יפה לכלל המגדרים..75
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