
 
 
 
 
 
 

 2021-2020מועצת נוער רשותית כפר ורדים  תקנון בחירות

 כללי .1

 ראשון תתקיימנה ביום כפר ורדים הרושתיתהבחירות להשלמת מזכירות מועצת הנוער  .1.1

 15/10/2020בתאריך 

התפקידים העומדים לבחירה הנם: יו"ר, סגן יו"ר, מזכ"ל, דובר ויו"ר ועדת דוברות,  יו"ר  .1.2

נציגים מחוזיים, מ"מ נציגים  יו"ר נוער וקהילהועדה אתית משפטית, מבקר המועצה, 

 .מחוזיים

לבחור ולהיבחר לתפקידים המוזכרים לעיל יוכלו אך ורק נציגי מועצת הנוער אשר הגישו  .1.3

 (.2020 אוקטוברת תקנון זה טופס אישור נציגות תקף )בהתאם להוראו

. נציג רשותיתממלאי מקום נציגים לא יורשו להצביע ולהתמודד בבחירות למזכירות ה .1.4

מועצה אשר הודיע מראש ובכתב על היעדרותו ביום הבחירות יוחלף על ידי מחליף מהגוף 

 אותו הוא מייצג בהתאם לקדימות בספר הבוחרים.

 
 הגשת מועמדות .2

נציג יוכל להגיש מועמדות לכל היותר לשני תפקידים, הגשה זו תיעשה בכתב, על גבי טופס  .2.1
 הגשת מועמדות )מצ"ב לתקנון זה(.

 נציג שהגיש מועמדות לשני תפקידים ונבחר לאחד, תוסר מועמדותו לתפקיד השני. .2.2
נציג שהגיש מועמדות לשני תפקידים רשאי לבקש מועדת הבחירות שלא תפרסם את  .2.3

 מועמדותו לתפקיד בעדיפות השנייה )הבקשה תוגש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות(.
המועמדות תוגש אך ורק ליו"ר ועדת הבחירות. טפסי המועמדות יאושרו על ידי ועדת  .2.4

 הבחירות.
טופס הגשת מועמדות יתקבל אך ורק לאחר שמילא המועמד את כל הפרטים המצויים בו  .2.5

 וצרף את טופס הנציגות.
שעות לאחר מליאת  48-כמועמדות ישלח לנציגים ע"י יו"ר ועדת הבחירות  טופס הגשת .2.6

 הפתיחה.
מועמד אשר טופס מועמדותו לא יכיל במלואו את הפרטים הכלולים בו, תישקל פסילת  .2.7

 מועמדותו ע"י ועדת הבחירות.
הגשת המועמדות וערעורים על החלטות ועדת הבחירות ייעשו בהתאם ללוחות הזמנים  .2.8

 לתקנון זה. 4פרק המתפרסמים ב
למועמדים לתפקידים  תינתן האפשרות לפרסם את מצע הבחירות שלהם. המצעים יפורסמו  2.9

במיילים שישלחו לנציגי המועצה, כמו כן בקבוצת המועצה בווטסאפ. הגשת המצעים ופרסומם 
 לתקנון זה. 4ייעשו בהתאם לתאריכים שנקבעו בפרק 

 
 ועדת הבחירות .3

 וף המנהל והמוציא לפועל את הליך הבחירות.ועדת הבחירות הינה הג .3.1
 סמכויות ועדת הבחירות: .3.2

 אכיפת תקנון הבחירות. .3.2.1
 ניהול שוטף של הליכי הבחירות. .3.2.2
 קביעת נהלי בחירות ופיקוח על יישומם. .3.2.3
 מהווה גוף בורר ופוסק בכל בעיה וסוגיה המתעוררת במהלך הבחירות. .3.2.4
 זה.הכרעה סופית בערעורים השונים שיוגשו על פי תקנון  .3.2.5
 פרסום תוצאות הבחירות לאחר כל סבב הצבעה, ותוצאות יום הבחירות בכלל. .3.2.6
 



 
 
 
 
 
 

 
 

חברי ועדת הבחירות אינם רשאים להתמודד על תפקיד כלשהו העומד לבחירה, על פי סעיף  .3.3
 לתקנון הבחירות. 1.2

 הרכב ועדת הבחירות: .3.4
 צח עזרן –יו"ר ועדת הבחירות .3.4.1
 נועה פרי –סיו"ר ועדת הבחירות .3.4.2
 הופמן/בא כוחו גיא  –החירותחבר ועדת  .3.4.3

 

 לוחות זמנים .4

ספר הבוחרים יכלול את פרטי הנציגים בעלי זכות ההצבעה כפי שיימסרו לועדת הבחירות  .4.1

על פי טפסי הנציגות עד לתאריך הנקבע ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות במקרים חריגים. 

 אליו יצטרף נספח עם פרטי המחליפים.

 לניהול הבחירות: התאריכים הנקובים הינם מקסימאליים:להלן מפורטים לוחות הזמנים  .4.2

 15/9/2020 ומים מכלל גופי הנוער עד לתאריךהגשת טפסי נציגות חת .4.3

 .22:00עד השעה  10/10/2020בתאריך פרסום ספר הבוחרים  .4.4

 .22:00עד  13/10/2020 הגשת ערעורים על  ספר הבוחרים עד לתאריך .4.5

 ימים לפני מועד הבחירות( חמישה) 10/10/2020עד : הגשת מועמדות לתפקידים השונים .4.6

 22:00בשעה 

עד יום למחרת סיום הגשת המועמדויות( ) 09/10/2020פרסום טיוטת ספר המועמדים  .4.7

 .15:00שעה 

 15:00בשעה   12/10/2020 דים לתפקידים השונים עד לתאריךערעורים על המועמ .4.8

בשעה:  )יום למחרת הגשת הערעורים( 11/10/2020: פרסום רשימת מועמדים סופית .4.9

22:00 

 ז.ועדת הבחירות רשאית לערוך שינויים בלו" .4.10

 
 פרסום .5

 ספר הבוחרים ורשימת המועמדים יפורסמו בצורה פומבית והעתקים יופצו בצורה הבאה: .5.1
 בידי יושבי ראש מועצות בתי הספר וראשי הגופים המיוצגים במועצה. .5.1.1
 בידי חברי ועדת הבחירות. .5.1.2
 בדואר האלקטרוני של הנציגים. .5.1.3

 המועצה.העתקים כאמור, יוצגו לעיון על פי בקשת כל חבר מחברי מליאת  .5.2
 

 סופרי הקולות .6
 ועדת הבחירות תמנה שלשה סופרי קולות מתוך הועדה. .6.1
 זכות ספירת הקולות ניתנת אך ורק לשלושת הסופרים. .6.2
קיימת סודיות מוחלטת על התוצאות המספריות של הבחירות, וחל איסור מוחלט על וועדת  .6.3

 הבחירות לפרסם את התוצאות.
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 נוהל הצבעה .7

מנציגי המועצה הרשומים בספר הבוחרים  50% -בנוכחותם של למעלה מבחירות תיערכנה  .7.1
 או מחליפיהם בהתאם להוראות תקנון זה.

 בתחילת כל הצבעה תוודא ועדת הבחירות כי תיבת הקלפי ריקה מכל מעטפה/פתק. .7.2
ועדת הבחירות תקבע את סדר בחירת התפקידים, המצביע יזהה עצמו בפני ועדת הקלפי  .7.3

 ה, או לחילופין יזוהה על ידי  שניים מחברי ועדת הקלפי לפחות.באמצעות תעודה מזה
 המצביע יקבל מוועדת הבחירות מעטפה אטומה, החתומה על ידי שני חברי ועדה לפחות. .7.4
 מאחורי הפרגוד יכניס המצביע למעטפה את שם המועמד בו בחר. .7.5
 לאחר בחירתו ישלשל המצביע את המעטפה אל תיבת הקלפי. .7.6
 המצביע במקום המיועד לכך בספר הקלפי. לאחר הצבעתו יחתום .7.7
קולות פסולים: מעטפת הצבעה שימצא בה יותר מפתק אחד תפסל, אולם אם ימצאו  .7.8

 במעטפה שני פתקים זהים עבור אותו המועמד יחשב הדבר כקול אחד. 
פתק אשר יחרוג מן הנוהל הבא ייפסל: פתק הצבעה מן הסוג אותו הוציאה הועדה ועליו   .7.9

 מועמד בלבד. על הפתק להיות שלם ומודפס.שמו המלא של ה
 

 תוצאות ההצבעה .8
 מכלל קולות הבוחרים הכשרים. 50%מועמד יחיד יבחר אך ורק ברוב של לפחות  .8.1
במידה וקיימים שני מועמדים לפחות, ייבחר לתפקיד המועמד שזכה לכמות הרבה ביותר  .8.2

 מקולות הבוחרים הכשרים. 50% -של קולות, בתנאי שקיבל למעלה מ
מן הקולות ייערך מיידית סיבוב שני  50% -במידה ולא נמצא מועמד אשר קיבל למעלה מ .8.3

 בין שני המועמדים שזכו במרב הקולות.
אם גם לאחר הסיבוב השני לא קיבל אף מועמד את אמון המועצה יקוים סיבוב הצבעה  .8.4

 שלישי בין שני המועמדים.
 

 כהונת המזכירות .9
או עד פתיחת המועצה החדשה )הראשון  ודשיםח 12כהונת מזכירות נבחרת תמשך עד  .9.1

 מבניהם(
 עם תום הכהונה יתווסף חודש נוסף של חפיפה. .9.2

 
 נאומי המועמדים .10

 בטרם ההצבעה יוכלו המועמדים לשאת דברים בפני חברי המליאה כדלקמן:

 קיום ישיבת מליאה אשר תנוהל על ידי יו"ר המועצה.  .10.1
 במליאה זו יציג כל מתמודד את עצמו על פי הזמנים הבאים: .10.2
 דקות. 1.5בסיבוב הראשון, הבאים דקות  2.5 –מועמד לתפקיד   .10.3
שאלות על ידי נציגי המועצה ושאלה אחת של מנחה או מי מטעמו  3בשלב זה תשאלנה  .10.4

 שהוסמך לכך, ושאלת אורח. 
 יו"ר הדיון יבחר את שואלי השאלות. .10.5
 דקות על השאלות ביחד.  2.5 –זמן תשובות לכל מועמד  .10.6
המתמודדים שתי שאלות בלבד, החל מסיבוב שני ומעלה, תינתן האפשרות לשאול את  .10.7

שאלה אחת מטעם המליאה, ושאלה אחת מטעם מנחה המועצה או מי מטעמו. הזמן 
 דקות. 1.5 -שמוקצב למועמדים לענות על כל השאלות הינו

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 טוהר הבחירות והגינותן .11
מועמד בבחירות או מי מטעמו מחויבים לפעול על פי רוח אמנת המועצות, תקנון העל,  .11.1

הנוער ותקנון זה. מי שימצא חורג מסעיף זה, מועמדותו ו/או זכות ההצבעה תקנון מועצת 
 שלו תובא לדיון בועדת הבחירות ולהחלטתה סופית.

חל איסור מוחלט על זיופי מסמכים, זיופי חתימות,  שוחד בחירות, השמצות וגידופים מכל  .11.2
דותו ו/או זכות סוג. במידה ואחד מהמועמדים או מי מטעמו יעברו על הכללים הנ"ל, מועמ

 הצבעתו עשויה להיפסל ע"פ החלטת ועדת הבחירות.
 
 פרסום תוצאות הבחירות .12

דו"ח הבחירות הכולל את פרוטוקול הקלפי ותוצאות ההצבעות ייחתם ויאושר סופית על ידי חברי ועדת 
 הבחירות.

 בחירות לנציגות המחוזית .13
 שלושה חודשים ומעלה.למועצה המחוזית יוכלו להיבחר רק נציגים בעלי ותק של  .13.1
נציגי מועצת הנוער הרשותית הבוגרים )בכיתה י"ב בלבד( שהינם נציגי המועצה  .13.2

 המחוזית מתפקדים כנציגים עד יום הבחירות למזכירות המועצה המחוזית. 
 

 


