'זהות – תנועה ישראלית יהודית'
הבחירות לרשימת מפלגת זהות לכנסת ה .21 -
תקנון הבחירות
רקע מתוך חוקת התנועה:
 .1הזכות לבחור :חבר זכאי להצביע לראשות המפלגה ולרשימתה לכנסת ,ובלבד שהיה לחבר התנועה
לפחות  6חודשים לפני יום הבחירות ושילם בהם כסדרם את דמי החבר החודשיים .למעט מי שמוגדר
כמייסד עליו לא תחול מגבלת הזמן לפי הוראת סעיף זה ( .סעיף )20
 .2הזכות להיבחר :חבר זכאי להיבחר לרשימתה לכנסת אם היה לחבר התנועה לפחות  12חודשים לפני
היום הקובע ושילם בהן כסדרם את דמי החבר החודשיים .למעט מי שמוגדר כמייסד עליו לא תחול
הוראת מגבלת הזמן לפי סעיף זה( .סעיף )21
 .3דרך הבחירה לרשימת המועמדים לכנסת :לאחר בחירת ראש התנועה ,כאמור בתקנון זה ,יבחרו כלל
חברי התנועה את המועמדים שיתחרו בבחירות המקדימות הפתוחות שעל פי תוצאותיו תורכב הרשימה
לכנסת .בחירות אלו יתבצעו בבחירות אישיות ,כלליות ,שוות ,ישירות וחשאיות .סדרי הבחירה ייקבעו
בתקנון הבחירות על ידי המועצה( .סעיף )51
 .4סמכות ראש התנועה :על אף האמור בשני הסעיפים הקודמים ,לראש התנועה תהיה סמכות להוסיף
מועמדים כפי שיקבע מראש בתקנון הבחירות( .סעיף )53
הבחירות לרשימת 'זהות' לכנסת – נהלים כלליים:
 .5פרסום אודות הבחירות :ועדת הבחירות תפרסם הודעה על קיום הבחירות באתר זהות .הודעה על קיום
הבחירות תשלח גם בדוא"ל לכל בעלי הזכות לבחור.
 .6תאריך הבחירות :יקבע בהמשך על ידי הוועד המנהל על פי חוקת התנועה ובהתאם לשיקולי אסטרטגיה
לטובת המפלגה.
 .7לוח זמנים :לו"ז מפורט של הבחירות לרשימת 'זהות לכנסת'  -מצורף כנספח .1
 .8ספר הבוחרים :כל חבר יוכל לבדוק אם יש לו זכות בחירה באתר תנועת זהות בכתובת:
 www.zehut.org.ilעל ידי הכנסת מספר ת.ז – בחלונית בדיקה המיועדת לכך.
 .9קבלת ספר הבוחרים :מועמדים לרשימת זהות לכנסת ה 21-שיגישו בקשה רשמית במועד ובאופן
שיפורסם בהמשך למשרדי תנועת "זהות" (רחוב איסרליש  22תל אביב) יוכלו לקבל קובץ המכיל את
ספר הבוחרים המלא.
 .10הודעה לבוחר :ועדת הבחירות תשלח לכל בעלי זכות הבחירה הודעה לבוחר  7ימים לפחות לפני יום
הבחירות .ההודעה תפרט את שמו של בעל הזכות לבחור ,פרטיו וכן כתובת מדויקת של אתר הצבעה.
ההודעה תשלח באמצעות הדוא"ל לכל אחד מהחברים.
 .11הגשת מועמדות :הגשת מועמדות תעשה על גבי טופס מיוחד להגשת מועמדות כפי שיפורסם בהמשך.
הטופס צריך להגיע למשרדי תנועת זהות ולקבל אישור קבלה מלשכת מנכ"ל התנועה עד השעה 20:00
ביום האחרון שנקבע להגשת המועמדות כמפורט בלו"ז (נספח  .)1פרסום רשימת המועמדים לרשימת
זהות לכנסת התנועה יעשה באתר האינטרנט של התנועה בכתובתwww.zehut.org.il .
 .12צרוף הסכמות החברים :מועמד לרשימת 'זהות' לכנסת יצרף לכתב הגשת המועמדות שלו הודעת תמיכה
בהצגת מועמדותו בחתימת ידם של  30מתפקדי 'זהות' ,בטופס יעודי לכך שיפורסם בהמשך.
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 .13דמי מועמדות :הגשת מועמדות לרשימת 'זהות' לכנסת ה  21-מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של
 5,000ש''ח.
 .14ניתן לשלם את דמי המועמדות באמצעות המחאה (צ'ק) על שם "זהות – תנועה ישראלית יהודית" או
העברה בנקאית מחשבון הבנק של המועמד לחשבון הבנק של מפלגת זהות .הוכחת תשלום באמצעות
העברה בנקאית ,תיעשה על ידי מסירת אסמכתא בנקאית ללשכת מנכ"ל התנועה בכתובת:
 ,mate@zehut.org.ilהמאשרת כי דמי ההשתתפות הועברו מחשבונו של המעומד לחשבון הבנק של
תנועת זהות :בנק :דיסקונט ( ,)11סניף ירושלים :הלאום ( ,)321ח-ן136760335 :
 .15ביטול מועמדות :ביטול מועמדות יעשה באמצעות טופס ביטול מועמדות (יפורסם בהמשך) שאותו יש
לשלוח למנכ"ל תנועת זהות .חובה להתקשר למשרדי זהות ולוודא ,כי טופס ביטול המועמדות אכן
התקבל המנכ"ל יוודא בשיחת טלפון עם המועמד שאכן הוא מבטל את מועמדותו .חבר שיבטל את
מועמדותו עד ל 21-יום לפני יום הבחירות  -יהיה זכאי להחזר מלא של דמי ההשתתפות.
 .16שיטת הבחירות:
א.

ב.

שלב א' :פריימריז פנימיים – מתפקדי זהות
חבר תנועה ,בעל הזכות לבחור ,מקבל  6נקודות הצבעה אותן הוא יוכל לחלק
()1
למועמדים השונים  -כרצונו .דהיינו ,חבר התנועה יוכל להצביע עבור שישה מועמדים
שונים – ולתת לכל אחד נקודה אחת או להעניק את כל ששת הנקודות  -למועמד
אחד או כל חלוקה אחרת כראות עיניו ובלבד שישתמש בכל שש הנקודות שברשותו.
הצבעתו של בוחר ,שיחרוג מהוראת סעיף קטן ( )1לעיל  -לא תמנה במניין
()2
הקולות הכשרים בספירת הקולות.
קיבלו  2מועמדים או יותר מספר קולות זהה  -ייקבע דירוגם בהגרלה ,שתיערך
()3
בנוכחות המועמדים הנוגעים בדבר או נציגיהם.
הצבעה זו תתנהל באתרי הצבעה באופן ידני – כפי שיפורסם על ידי ועדת
()4
הבחירות בסמוך למועד קיומן.
ההגרלה תנוהל על ידי ועדת הבחירות ,לכל המאוחר  48שעות ,ממועד סיום
()5
ההצבעה בבחירות.
שלב ב' :פריימריז פתוחים – דירוג על ידי כלל הציבור
חמישה עשר המועמדים שקיבלו את הדירוג הגבוהה ביותר על ידי המתפקדים
()1
בשלב א– יעברו לשלב ב' ,בו ידורגו על ידי בחירות מקדימות פתוחות בקרב הציבור
הרחב (כלל אזרחי מדינת ישראל).
הבחירות יתקיימו בצורה ממוחשבת ובאתר אינטרנט ייעודי ומאובטח כאשר כל
()2
אזרח ישראלי יקבל שש נקודות אותן הוא יכול לחלק למועמדים באותו אופן
שהתבצע בשלב א' ,כמפורט לעיל בסעיף .17א.)1(.
הצבעתו של בוחר ,שיחרוג מהוראת סעיף קטן ( )2לעיל  -לא תמנה במניין
()3
הקולות הכשרים בספירת הקולות.
מועד שלב זה יקבע עם הכרזתן של בחירות כלליות.
()4
קיבלו  2מועמדים או יותר מספר קולות זהה בשלב זה  -ייקבע דירוגם על פי
()5
הישגיהם בשלב א' .היה ובכל-זאת יהיה מספר הנקודות שיקבלו בשני השלבים יחד
– זהה ,יקבע מיקומם בהגרלה.
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ההגרלה תנוהל על ידי ועדת הבחירות ,לכל המאוחר  48שעות ,ממועד סיום
()6
ההצבעה בבחירות.
ג.

שלב ג'  -מיקום סופי של המועמדים ברשימת זהות לכנסת
יו"ר התנועה ומועמדה לראשות הממשלה הוא הראשון ברשימת מועמדי תנועת
()1
זהות לכנסת.
ליו"ר התנועה יש סמכות לשבץ עד  7אנשים במיקומים ידועים מראש במקומות
()2
הבאים. 2,4,6,8,12,15,18 :
היה ובבחירות לראשות התנועה זכה מועמד במקום השני  -בשליש מהקולות
()3
הכשרים לפחות ,הוא יוצב במקום השני ברשימת המועמדים לכנסת בלי להשתתף
בבחירות לרשימה.
במידה והמקום השני מאויש על ידי מועמד לרשות כמפורט בסעיף .17ג )3(.דלעיל
()4
תצומצם סמכות יו"ר התנועה לשבץ  6מועמדים בלבד – במקומות שהוגדרו לעיל

בסעיף .17ג – )2(.מלבד מקום מס' .2
חברי "זהות העולמית" יבחרו מועמדים שישובצו במקום אחרון של כל עשיריה
()5
(במקומות  ...10,20,30וכן הלאה).
החל מהמקום השלישי ברשימה ועד למקום העשרים וחמש (כולל) ,ישובצו
()6
חמישה עשר נבחרי הרשימה בסדר יורד ,על פי מספר הקולות הכשרים שקיבלו –
בשלב ב'.
יו"ר התנועה לא חייב לממש את זכותו לאייש את כל המקומות כמוגדר בסעיף
()7
.17ג .)2(.במקרה זה ,יקודמו במעלה הרשימה המועמדים שנבחרו ודורגו – בשלבים
א' וב'.
 .17אתרי ההצבעה :שלב א' של הבחירות יתקיים באופן ידני בקלפיות שיפרסו ב  5-7אתרים ברחבי הארץ.
כתובות של אתרי ההצבעה יפורסמו לקראת מועד הבחירות המקדימות באתר האינטרנט של התנועה
וכן בהודעות שישלחו לבוחרים בדוא"ל.
 .18שעות ההצבעה :הקלפיות יפתחו בשעה  10:00בבוקר ויסגרו בשעה  21:00בערב.
 .19הליך ההצבעה:
א.

הבוחר יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים :תעודת זהות ,רישיון נהיגה,
תעודת חוגר או קצין צה"ל ,דרכון ,הכל בתנאי שהמסמך מקורי ומכיל תמונה מוטבעת.

ב.
ג.

הבוחר יחתום בספר הבוחרים ליד שמו.
וועדת הקלפי תמחק את שמו של הבוחר מספר הבוחרים באמצעות מתיחת קו על שמו.

ד.

ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה על ידי עו"ד נאמן ועדת הבחירות ואחד מחברי
ועדת הקלפי ותפנה אותו לקלפי פנויה.

ה.

ההצבעה תהיה חשאית והיא תתבצע מאחורי פרגוד .הבוחר יכניס את פתק ההצבעה למעטפה
שקיבל מוועדת הקלפי וישלשל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי לעיני חברי ועדת הקלפי.
בסיום ההצבעה תחזיר ועדת הקלפי לבוחר את התעודה המזהה.
הזכות לבחור הינה אישית .לא ניתן להצביע בעזרת פקס או ייפוי כוח או מחוץ לאתר ההצבעה.
לקראת שעת הסגירה של הקלפיות ,יכניס עו"ד נאמן ועדת הבחירות את כל הממתינים להצבעה
לאתר ההצבעה וינעל את הדלתות ,מי שיגיע אחרי נעילת הדלתות לא יורשה לממש את זכותו
להצביע.

ו.
ז.
ח.
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ט.

במידה ולא ניתן יהיה להכניס את כל הבוחרים פנימה ,יאסוף נאמן ועדת הבחירות את התעודות
המזהות של הבוחרים שעמדו בתור להצביע בשעה  21:00וימסור אותן לוועדת הקלפי.

 .20ספירת הקולות:
א .ספירת הקולות תתבצע באתר ההצבעה מיד לאחר תום ההצבעה על ידי חברי ועדת הקלפי בפיקוחו

.21

.22
.23

.24

ב.

ובניהולו של עו"ד נאמן ועדת הבחירות.
הנוכחים באתר ההצבעה בעת הספירה יהיו אך ורק חברי ועדת הקלפי ,עורך דין נאמן ועדת

ג.

הבחירות ,המשקיפים של המועמדים וחברי ועדת הבחירות.
בעת הספירה ינוהל פרוטוקול ספירה שבו יפורטו מספר הבוחרים שהצביעו בהתאם לספר

ד.

הבוחרים ,טפסים פסולים והסיבות לפסילתם יפורטו גם על גבי פתקי ההצבעה.
מיד עם סיום הספירה ייחתם פרוטוקול ועדת הקלפי ע"י עורך דין נאמן ועדת הבחירות .הערות

ה.

בנושא הליך ההצבעה ,יצוינו בפרוטוקול רק על ידי עו"ד נאמן ועדת הבחירות.
הפרוטוקולים של מהלך ההצבעה והספירה ,ספר הבוחרים הנושא את חתימות המצביעים ,פתקי

ההצבעה ,המעטפות ופתקי ההצבעה הפסולים ,אם יש כאלה ,ייחתמו בקופסת הקלפי.
תוצאות הבחירות :מיד לאחר קבלת תוצאות הבחירות תפרסם ועדת הבחירות הודעה על תוצאות
הבחירות .התוצאות הרשמיות של הבחירות תפורסמנה לאחר שוועדת הבחירות תעיין בפרוטוקול של
וועדת הקלפי ,ותאשר את התוצאות.
ועדת הבחירות תפרסם הודעה על תוצאות הבחירות באתר זהות .הודעה על תוצאות הבחירות תשלח
גם בדוא"ל לכל בעלי זכות הבחירה וכן לכל המשתתפים בדירוג בשלב ב'.
ערעורים :הגשת ערעורים לוועדת הבחירות על ספרי הבוחרים ,על רשימות המועמדים ועל תוצאות
הבחירות ,תעשינה במשרדי תנועת 'זהות'– רחוב איסרליש  , 22תל אביב .עד השעה  , 17:00ביום האחרון
שנקבע להגשת ערעורים לוועדת הבחירות .ערעורים שיוגשו באיחור לא יתקבלו.
ועדת הקלפי ,עורך דין נאמן ועדת הבחירות:
א .ועדת הבחירות המרכזית תמנה ,עורך דין לתפקיד נאמן ועדת הבחירות ,שיהיה אחראי מטעמה על
ניהול הבחירות באתר וכן יהיה יו"ר ועדת הקלפי.
ב .עורך הדין נאמן ועדת הבחירות וחברי ועדת הקלפי יתודרכו בכתב ובעל פה על ידי ועדת הבחירות.
ג .חברי ועדת הקלפי יוכלו להיות חברי תנועה בעלי זכות בחירה בבחירות אלו.

ד .ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול מסודר שבו תתעד את מהלך ההצבעה והספירה.
 .25פרסומים ומידע :תקנון הבחירות ונספחיו ,החלטות ועדת הבחירות המרכזית ,טפסי הגשת מועמדות,
חוקים ,הודעות ומסמכים אחרים מטעם ועדת הבחירות ישלחו בדוא"ל לחברי התנועה ויתפרסמו באתר
האינטרנט של זהות בכתובת  www.zehut.org.ilוכן ניתן יהיה לקבלם בפנייה ללשכת מנכ"ל התנועה.
כמו כן ,ניתן לקבל מידע על הבחירות בטלפון – מטה המפלגה בימים א'-ה' בין השעות 10:00-18:00
במספר 03-6228021 :וכן בדוא"לmate@zehut.org.il :
 .26תקנון זה נערך ואושר ע"י הוועד המנהל של 'זהות – תנועה ישראלית יהודית' בשבתו כוועדת הבחירות
הזמנית של התנועה.
בכבוד רב ובברכה,
שי מלכה,
מנכ"ל התנועה

עמוד  4מתוך 5

נספח 1

לוח הזמנים של הבחירות לרשימת זהות לכנסת ה21-
מס'
סידורי

האירוע

תזמון (ימים לפני הבחירות)

תאריך עברי ולועזי

1

פרסום נוהל הבחירות הסופי ופתיחת האפשרות
להגשת מועמדות

120

 , 15.5.17יט' אייר

2

סגירת ספר הבוחרים

90

 , 14.6.17כ' סיון

88

 , 16.6.17כב' סיון

84

 , 20.6.17כו' סיון

82

 , 22.6.17כח' סיון

פרסום ראשון של ספרי הבוחרים

3

(פתיחת אפשרות בדיקה אישית ע"פ ת"ז באתר המפלגה)

4

המועד האחרון להגשת ערעורים לוועדת הבחירות על
הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

המועד אחרון למתן החלטות בערעורים על הכללה או
אי הכללה בספר הבוחרים
פרסום שני של ספר הבוחרים הסופי
המועד האחרון להגשת מועמדות (תשלום דמי
השתתפות ( ואישורם
פרסום ראשון של רשימות המועמדים
המועד האחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות על
הכללה או אי הכללה של מועמד ברשימות המועמדים
המועד האחרון למתן החלטה על ידי ועדת הבחירות
בערעור על הכללה או אי הכללה ברשימות המועמדים
פרסום שני של רשימת המועמדים
המועד האחרון לביטול מועמדות ולקבלת החזר מלא של
דמי ההשתתפות בבחירות
משלוח הודעה לבוחר
י ו ם ה ב ח י ר ו ת – שלב א
(פריימריז פנימיים)
פרסום תוצאות הבחירות (לכל המאוחר)

16

המועד האחרון להגשת ערעורים על תוצאות הבחירות
לוועדת הבחירות

17

פתיחת הליך – שלב ב' של הבחירות המקדימות –
פריימריז פתוחים

18

אשרור סופי של המועמדים

19

פרסום של רשימות המועמדים הסופית

20

ה ב ח י ר ו ת – שלב ב
(פריימריז פתוחים)

י ו ם

21

פרסום התוצאות

22

שילוב מומלצי יו"ר התנועה במקומות שנקבעו מראש
ואת נציגי זהות עולמי

23

פרסום הרשימה הסופית

81

 , 23.6.17כט' סיון

65

 , 9.7.17טו' תמוז

60

 , 14.7.17כ' תמוז

57

 , 17.7.17כג' תמוז

54

 , 20.7.17כו' תמוז

53

 , 21.7.17כז' תמוז

21

 , 22.8.17ל' אב

14

 , 29.8.17ז' אלול

----

 , 12.9.17כא' אלול

יום  1ממועד הבחירות

 , 13.9.17כב' אלול

 2ימים ממועד הבחירות
תוך  10ימים מיום הצהרת
ועדת הבחירות המרכזית על
בחירות כלליות לכנסת ה21-
 14ימים לפני מועד
הבחירות הפתוחות
 13יום לפני מועד
הבחירות הפתוחות
תוך  45ימים מיום הצהרת
ועדת הבחירות המרכזית על
בחירות כלליות לכנסת ה21-
יום אחד לאחר מועד
הבחירות הפתוחות

יקבע בהמשך
יקבע בהמשך
יקבע בהמשך
יקבע בהמשך
יקבע בהמשך
יקבע בהמשך

 21יום לאחר
הבחירות הפתוחות

עמוד  5מתוך 5

 , 14.9.17כג' אלול

יקבע בהמשך

