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נספח א' :נוהל הבטחת ייצוג מינימלי
נוהל זה מותקן מתוקף סעיף  201לחוקת המפלגה.
הבטחת הייצוג המינימלי לחברות ,לצעירים (עד גיל ( 53כולל)) ולגמלאים (מגיל  22לנשים ומגיל
 26לגברים) תתבצע באופן המפורט:
.0

בכל רשימת מועמדים תצוין עובדת היות המועמד/ת ,אישה ,צעיר/ה ,או גמלאי/ת
בסוגריים ליד שמו/ה .אין חובה לציין עובדה זו ,אך יובטח שיעור הייצוג המתחייב.

.2

לפחות  41%מהנבחרים תהינה נשים .הנשים שתבחרנה תהיינה הנשים שקיבלו את
מירב הקולות מבין הנשים המתמודדות .לפחות  21%מהנבחרים יהיו צעירים.
הצעירים שיבחרו יהיו הצעירים שקיבלו את מירב הקולות מבין הצעירים
המתמודדים .לפחות  03%מהנבחרים יהיו גמלאים .הגמלאים שיבחרו יהיו הגמלאים
שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר מבין הגמלאים המתמודדים .נציגי מגזרים
אלה ,בין אם הם נכללים בין הנבחרים הראשונים ובין אם מיקומם לאחריהם,
יועדפו ודינם יהיה כנבחרים ביחד עם המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב
ביותר מבין כל המועמדים עד להשלמתם למספר הנדרש.
למען הסר ספק כל צעירה או גמלאית שנבחרה תובא במניין  41%החברות.

.5

בכל אזור בו ייבחרו עד  2נציגים – לא תחול הבטחת הייצוג.

.4

בכל אזור בחירה בו ייבחרו לפחות  5נציגים הבטחת הייצוג תתייחס לגבי חברות
בלבד.

.3

בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות  3נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על צעירים.

.2

בכל אזור בחירה בו יבחרו לפחות  6נציגים הבטחת הייצוג תחול גם על גמלאים.

.6

סה"כ הבטחת הייצוג של החברות ,גמלאים והצעירים יחדיו לא תעלה על  23%בכל
שיטת שקלול (כלומר לכל היותר ייבחרו  23%שלא היו נבחרים אלמלא הבטחת
הייצוג).

.8

יובהר ,כי הבטחת הייצוג ,בהתאם לכללים הנ"ל ,תעוגל כלפי מטה ,למספר שלם.

.9

סדר מימוש הבטחת הייצוג יהיה כך ,שבכל מקום תמומש הבטחת הייצוג החסרה
ביותר יחסית ובלבד שהבטחת הייצוג הכוללת לא תעלה על האמור בכלל בסעיף .7
במידה והבטחות הייצוג תהיינה חסרות באותה מידה – הסדר יהיה :נשים ,צעירים,
גמלאים.
בעת שקלול תוצאות הבחירות ,תסודר רשימת המועמדים על פי מספר הקולות
שקיבלו המועמדים בזה אחר זה .אולם בכל מיקום ברשימה ,יובטח הייצוג,
באמצעות הקפצות ,בכפוף לכללים האמורים לעיל.
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נספח ב' :לוח זמנים לבחירות
מועד

מס' הנושא
0

ישיבת
הבחירות
כינוס הישיבה האחרונה
הועידה התשיעית
פרסום ספר א'
ערערים על ספר א'

3
2

8.3.2108
פרסום ספר סופי
פרסום מכסת הצירים לכל אזור 9.3.2108
בחירה
פתיחת הרשמה להגשת מועמדות 01.3.08
כציר לועידה העשירית
סיום הרשמה להגשת מועמדות 24.3.08
כציר לועידה העשירית
אשור מועמדות כציר ,כולל ערערים 15.12.2108
24-50.2.2108
קיום הבחירות
שעות אין בכך לגרוע מאפשרות פרסום
אשור תוצאות הבחירות ופרסומם 62
ממועד סגירת תוצאות הבחירות מיד לאחר
כולל טיפול בערערים
סגירת הקלפיות וספירת הקולות.
הקלפיות

2
5
4

9
01
01
00
02

הנהלה

לאישור

הערות

תקנון 05.4.2108
של 24.4.2108
23.4.2108
2.3.2108

ועדת הבחירות ,תפרסם לוח זמנים לביצוע הבחירות4
כל הפרסומים יעשו באתר האינטרנט של המפלגה:

3

עררים יוגשו באופן אישי על ידי
החבר ו/או ב"כ .לא יתקבלו
עררים משותפים
לאחר החלטות סופיות בעררים
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נספח ג' – צירופים
ועדת הצירופים תמליץ בפני הועידה לצרף אליה בסמכותה לפי סעיף  .לחוקה וסעיף 143
לתקנון זה ,כ 1..-צירים אשר נבחרו כנציגי המפלגה ואושרו ע"י ועדת הצירופים כמפורט
להלן:

.0

יו"ר המפלגה.

.2

מזכ"ל המפלגה.

.5

חברי סיעת העבודה בכנסת.

.4

ראשי רשויות שהינם חברי מפלגה.

.3

יו"ר ההסתדרות ,חברי הנהגת ההסתדרות ,יו"ר בינ"ה ,יו"ר מרחבים ,יו"ר
נעמ"ת ,יו"ר מרחבי נעמ"ת ,חברות הנהלת נעמ"ת וראשי איגודים מקצועיים
שהינם חברי מפלגה.

.2

מזכירי סניפים ומחוזות ומזכירי סניפי משנה ובתנאי שביום הקובע לפחות 031
חברים בסניף ,במחוז או בסניף המשנה בהתאמה.

.6

חברי הנהלת ההסתדרות הציונית  -ראשי הקק"ל וראשי קרן היסוד ,ראש
הסוכנות היהודית ,יו"ר ומזכיר תנועת העבודה הציונית שהינם חברי מפלגה.

.8

יו"רים ארציים של :ותיקי התנועה ,תא החברות ,משמרת צעירה.

.9

יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית וסגניו (עד  2סגנים) ויו"ר אגודות
הסטודנטים במוסדות המאושרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה ,חברי מפלגה.

.01

יו"ר המשמרת הצעירה בסניפים ,שנבחרו ע"י חברי המשמרת בישוב ,ובתנאי שיש
יותר מ 23 -חברי משמרת בסניף האמור וכן בתנאי שביום הקובע לפחות 031
חברים בסניף.

.00

יו"ר ועדת חוקה ויו"ר המוסד לבירור עתירות.

.02

יו"ר הסתדרות הגמלאים והסגנים (עד  2סגנים).

.05

חברי הנהלת המפלגה.

.04

מזכ"ל התנועה הקיבוצית; מזכ"ל תנועת המושבים; מזכ"ל האיחוד החקלאי.

.03

ראשי מכינות קדם צבאיות שהנם חברי מפלגת העבודה.

ועדת הצירופים רשאית על פי שיקול דעתה לבחור מבין האנשים הבאים שהינם חברי
מפלגה בעלי זכות לבחור ולהיבחר ,נציגים מסקטורים שונים המפורטים להלן ולהמליץ
בפני הועידה לצרף אותם אליה וזאת על פי סמכותה עפ"י סעיף  .לחוקה וסעיף 141
לתקנון4
.0
4

ראשי ארגוני עולים ארצי.
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.2

שרים וח"כים לשעבר.

.5

יו"ר/סיו"ר מועצות דתיות.

.4

נציגי חוגים רעיוניים ארציים שאושרו בלשכת המפלגה בתנאי שרשומים במחשב
המפלגה לפחות  011מחברי החוג שהם חברי מפלגה ביום הקובע.

.3

אנשי משק – כלכלה חברה ואקדמיה.

.2

חברי המוסדות השיפוטיים של המפלגה -:חברי ועדת החוקה ,בית הדין העליון,
חברי המוסד לבירור עתירות.

.6

נציגים משכונות ,ערי פיתוח ,והמגזר החברתי.

.8

נציגי המגזר העסקי חברי העבודה.

.9

פעילים מרכזיים  ,ועובדי מפלגה בכירים.

.01

אישי ציבור בולטים בחברה הערבית והדרוזית.

.00

אנשי רוח.

.02

נושאי תפקידים בכירים בעבר במערכת הביטחונית ,הכלכלית והתרבותית
ובשיקול דעת היו"ר.

.05

יושבי ראש ומזכירים כלליים של המפלגה בעבר.

.04

נציגי מקומות עבודה גדולים ואיגודים מקצועיים.

.03

נציגי הסטודנטים.

.02

ראשי תנועות נוער .

.06

מזכירי סניפים מתחת ל 031-חברים.

.08

חברי מועצות ערים מקומיות/אזוריות ובלבד שהם חברי מפלגה.

.09

ראשי ארגוניים אזוריים בהתיישבות העובדת.
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