הכללים על פיהם עובדת מערכת "המבנה הקהילתי"

מערכת המבנה הקהילתי היא מערכת ממוחשבת שמיועדת לבניית המבנה
הפנימי של מפלגת זהות .במבנה זה באים לידי ביטוי הרצון לשותפות אמתית
של חברי המפלגה בקביעת פעילותה וערכיה של המפלגה ,ביחד עם יצירת
הנהגה והיררכיה ברורה ודינמית .
לכל חבר במפלגת זהות דף אישי דרכו הוא יכול לבחור ,להציג מועמדות ,לראות רשימות שונות
של חברי התנועה ולשאול שאלות.

חבר :חבר מפלגת זהות ,שמצב הגבייה שלו תקין
רכז :חבר מפלגת זהות ש  9חברים נוספים לפחות ,בחרו בו להיות הרכז שלהם
ציר :רכז שבחרו בו  4רכזים להיות הציר שלהם .בשלב זה הצירים משמשים גם כחברי מועצת
המפלגה
.1

חבר יכול לבחור רכז מיד עם התפקדותו .אין צורך בוותק.

.2

חבר יכול להציג מועמדות לרכזות מיד עם התפקדותו ללא צורך בוותק.

.3

רכז הופך לרכז פעיל כאשר יש לו תמיכה של  9חברי מפלגה מלבדו*.

המספר המקסימלי של חברים היכולים לתמוך ברכז מסוים הוא  ,13אם כבר יש לו 13
.4
תומכים הוא יורד מרשימת הרכזים העומדים לבחירה.
חבר יכול לבטל את תמיכתו ברכז בכל עת .הוא יוכל לבחור רכז אחר רק כשתסתיים שנה
.5
מאז בחירת הרכז הקודם( .השנה מתחילה להיספר מאז שהרכז הקודם הפך להיות פעיל ,או מעת
הבחירה של החבר בו -המאוחר מהשניים) .המתנה זו אינה נדרשת אם הרכז הקודם עוד לא היה
רכז פעיל.
רכז שמספר תומכיו ירד מ ,9הופך ל"רכז על תנאי" למשך שלושה חודשים* .בחודשים אלו
.6
הוא מתפקד כרכז רגיל .בחודשים אלו הוא יכול להשיג תומכים שישלימו את מספר תומכיו ל ,9ואז
יחזור להיות רכז פעיל .אם לא הצליח להשיג תומכים נוספים בתקופה זו רכזותו מתבטלת*  .כל
התומכים שלו משתחררים ויכולים לבחור רכז חדש באופן מיידי*.
כל רכז שמסיבותיו שלו ביטל את רכזותו ,משחרר לאלתר את תומכיו והם יכולים לבחור רכז
.7
אחר באופן מיידי*.
כל עוד מועמד לרכז אינו רכז פעיל ,הוא יכול לבחור ברכז אחר .עם הפיכתו לרכז פעיל (עם
.8
השגת תמיכה של  9חברים מלבדו) מתבטלת הבחירה שלו ברכז האחר באופן אוטומטי*.
.9

רכז יכול לבחור ציר מיד עם היותו רכז פעיל

.11

רכז יכול להציג מועמדות לצירות רק אחרי שיש לו ותק של  6חודשים של חברות בתנועה.

.11

ציר הופך לציר פעיל (וחבר במועצה) כאשר יש לו תמיכה של  4רכזים מלבדו *

המספר המכסימלי של רכזים היכולים לתמוך בציר מסוים הוא  ,8אם כבר יש לו שמונה
.12
תומכים הוא יורד מרשימת הצירים העומדים לבחירה.
 .13רכז יכול לבטל את תמיכתו בציר בכל עת .הוא יוכל לבחור ציר אחר רק כשתסתיים שנה
מאז בחירת הציר הקודם( .השנה מתחילה להיספר מאז שהציר הקודם הפך להיות פעיל ,או מעת
הבחירה של הרכז בו -המאוחר מהשניים) .המתנה זו אינה נדרשת אם הציר הקודם עוד לא היה ציר
פעיל.
ציר שמספר תומכיו ירד מ  4הופך ל"ציר על תנאי" למשך שלושה חודשים*( .בחודשים אלו
.14
הוא מתפקד כציר רגיל .בחודשים אלו הוא יכול להשיג רכזים שישלימו את מספר תומכיו ל ,4ואז
הוא יחזור להיות ציר פעיל .אם לא הצליח להשיג תומכים נוספים במשך שלושה חודשים צירותו
מתבטלת* .התומכים שלו משתחררים ויכולים לבחור ציר חדש במידי*.
כל ציר שמסיבותיו שלו ביטל את צירותו ,משחרר לאלתר את תומכיו והם יכולים לבחור ציר
.15
אחר במידי*.
כל עוד מועמד לצירות אינו ציר פעיל ,הוא יכול לבחור בציר אחר .עם הפיכתו לציר פעיל (עם
.16
השגת תמיכה של  4חברים מלבדו) מתבטלת הבחירה שלו בציר האחר באופן אוטומטי.
עם הכניסה למערכת "המבנה הקהילתי" יוצגו בפני כל חבר אפשרויות שונות לפי מעמדו:
חבר יכול להציג מועמדות לרכז (או לבטל אותה) ,ולבחור מישהו לרכז (או לבטל תמיכה ברכז
שבחר).
רכז פעיל יוכל לבטל את רכזותו ,להציג מועמדות לציר (או לבטל מועמדות לציר) ולבחור ציר ,או
לבטל תמיכה בציר שבחר)
ציר פעיל יוכל לבטל את המועמדות שלו לצירות או לרכזות.

* בכל אחד ממקרים אלו ,יישלח עדכון דוא"ל מהמערכת על שינוי המצב לאנשים הרלוונטיים.

