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 30.6.2022-בבחירות בסניפים ועדת הבחירות לגבי סיכום החלטות 

 )מנוסח בלשון זכר בכדי להקל על רצף הקריאה, אך פונה לכל המינים כאחד(

 

 

 כללי

עידת המפלגה וייבחרו יו"רי ומזכירי סניפים, נציגי הסניפים לו 30.6.2022-בבחירות שיתקיימו ב .1

 והנהלות סניפים.

תקיימו במערכת ממוחשבת כבעבר. בוחר יוכל להצביע מכל קלפי מבין הקלפיות הבחירות י .2

 שיוצבו ברחבי הארץ, והמערכת תציג לו את השאלון המתאים לסניף שלו.

לפי החלטת  המועד הקובע להתפקדות או חידוש התפקדות בכדי להיכלל בספר הבוחרים נקבע .3

 . 22.5-ה א'עד ליום  פורסםתספר הבוחרים כאמור טיוטת הועידה. 

 יוכל בוחר לבדוק האם הוא נכלל בספר הבוחרים. כלי בו  מפלגה יפרסם באתר המפלגהמטה ה

מייל ל ערעור יוגש למטה המפלגה .29.5-ניתן לערער על אי הכללה בספר הבוחרים עד ליום א' ה .4

 .*המצוין בתחתית עמוד זה

. מיד לאחר סיום הערעורים 2.6-החלטה בערעורים לגבי ספר הבוחרים תתקבל עד ליום ה' ה .5

 יפורסם ספר הבוחרים הסופי ואיתו מפת הסניפים הסופית והייצוג לו זכאי כל סניף בוועידה. 

 

 הגשת מועמדות

בחוקת המפלגה ובתקופת האכשרה שקבעה רשאי להתמודד כל חבר שעומד בתנאים הקבועים  .6

 .הוועידה

  *תוגש בטופס שיישלח למטה המפלגה מועמדות .7

 .17:00בשעה  7.6-יום ג' ה –מועד אחרון להגשת מועמדות  .8

 .9.6-ם תוצג באתר המפלגה לא יאוחר מיום ה' הרשימת המועמדי .9

 ברחבי הארץ. ועדת הבחירות קוראת למטה המפלגה להקים במת מועמדים בה יוצגו המועמדים .10

 .15:00בשעה  13.6-יטת מועמדות ניתן להגיש עד ליום ג' הערעור על אי קל .11

 .15.6-החלטה בערעורים על מועמדויות תתקבל לא יאוחר מיום ה' ה .12

 

 צבעה מוקדמתה

 . 9:00-12:00בשעות  24.6-יום ו' ההצבעה מוקדמת תתקיים ב .13

השוהים שנת שירות, משרתי שירות לאומי, משרתי , זכאים להשתתף בהצבעה המוקדמת חיילים .14

בחו"ל ביום הבחירות או בעלי סיבה רפואית מיוחדת שלא מאפשרת להם להשתתף ביום 

 חידים.סיבות אחרות ידונו לפי קריטריונים אהבחירות הראשי. 

למטה באמצעות מייל  17:00בשעה  21.6-ת עד ליום ג' הרשם להצבעה המוקדמיהבקש ליש ל .15

 .נימוק ואסמכתאלבקשה יש לצרף . *המפלגה
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 שיטת הבחירות

 .תהיה אחידה בכל הסניפיםועדת הבחירות החליטה כי שיטת הבחירות  .16

יבחר מי  מנע.יבבחירות ליו"ר ומזכיר סניף יסמן כל בוחר את המועמד המועדף עליו. ניתן לה .17

 שיזכה למספר הקולות הרב ביותר.

מנע. יהמועמדים המועדפים עליו. ניתן לה 3בבחירות להנהלות הסניפים יסמן כל בוחר את  .18

 הקולות הרב ביותר. שיזכו למספר 9-ייבחרו ההמשקל שיינתן לכל סימון יהיה זהה, ו

יתנהלו בדומה לבחירות להנהלות הסניפים אך מספר ות לנציגי הסניפים בוועידה בחירה .19

 הסימונים שיידרש כל בוחר לסמן ייקבע בהתאם למספר נציגי הסניף בוועידה:

 מספר הסימונים מספר נציגי הסניף

1-3 1 

4-7 2 

8-10 3 

11-12 4 

13-14 5 

15-17 6 

18-19 7 

20-24 9 

25-32 10 

 כשליש()אם יהיו ייקבע,  לא צפויים להיות סניפים כאלו 33-99

100+ 35 

 

ויבוצעו כנדרש לפי חוקת המפלגה בתוצאות הבחירות תובא בחשבון הבטחת ייצוג מגדרית  .20

 תיקונים בשיטה של הקפצה לפי הצורך.

 

 

 תוצאותהערעורים על תוצאות ו

ירות ולכל המאוחר למחרת תוצאות הבחירות תפורסמנה באתר המפלגה מיד בסיום הבח .21

 (.1.7הבחירות )

במייל למטה  15:00בשעה  6.7-ות הבחירות ניתן להגיש עד ליום ד' הערעורים על תוצא .22

 המפלגה*.

 . 13.7 –על תוצאות הבחירות  דיון והחלטה בערעוריםמועד אחרון ל -ככל שיידרש  .23
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