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פרק א'  :הגדרות
 .1הבחירות
הבחירות ליושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ומועמדה לראשות הממשלה (להלן" :יו"ר"
ו/או "תפקיד היו"ר") אשר יתקיימו ביום  12.22.21במקום ובשעות שתקבע וועדת הבחירות
(להלן" :הבחירות").
 .2היום הקובע
בהתאם לחוקת מפלגת העבודה הקובעת תקופת אכשרה של  6חודשים ,טרם הבחירות ,היום
הקובע הוא יום ה 12 -במאי .1121
 .3הזכות לבחור
הזכות לבחור נתונה לכל חבר מפלגה אשר עומד בתנאים הבאים:
 .2אזרח ישראל ,אשר מלאו לו  21שנים והוא תושב הארץ;
 .1אינו חבר במפלגה אחרת;
 .1שילם דמי חבר לשנת  1121עד ליום הקובע;
 .4תקופת חברות רצופה ,החל מהיום הקובע ללא הפסקת רציפות;
 .5מקיים את התנאים לחברות שנקבעו בחוקת המפלגה ובתקנון מפקד וחברות.
 .4הזכות להיבחר
הזכות להיבחר נתונה לבעל זכות לבחור (כהגדרתו לעיל) אשר זכאי להיבחר לכנסת ה,11 -
בהתאם להוראות חוק יסוד :הכנסת ,וכל דין אחר ובהתאם להוראות חוקת מפלגת העבודה.
על אף האמור בסעיף זה וביתר הוראות התקנון ,ועדת הבחירות רשאית לאשר אף מועמדותו
של מועמד אשר אינו עומד בדרישות תקופת החברות הנדרשת.
 .5פנקס הבוחרים
פנקס הבוחרים הכולל את כל בעלי הזכות לבחור ,אשר יוכן על-ידי אגף מפקד וחברות
במפלגה בהתאם להוראות תקנון מפקד וחברות .פנקס בוחרים ראשון וסופי יהיו כהגדרתם
בתקנון מפקד וחברות.
 .6מועמד
מועמד הנו ,בעל זכות להיבחר ,אשר הגיש את מועמדותו לתפקיד היו"ר ,ואשר ועדת
הבחירות אישרה את מועמדותו ועמידתו בתנאים הנדרשים ,עפ"י הוראות החוקה ,תקנון זה
ועפ"י כל דין.
 .7ועדת הבחירות
וועדת הבחירות לעניין תקנון זה ,היא וועדת הבחירות שתיבחר על ידי ועידת המפלגה .יו"ר
הוועדה וממלא מקומו יבחרו על ידי הועידה.
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פרק ב'  :הוראות כלליות
 .8בחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לכהונת ראש הממשלה ,תיעשה על ידי כלל בעלי זכות הבחירה.
 .9הבחירות תהיינה ארציות ,כלליות ,חשאיות ,שוות ואישיות.
 .11מיקום הקלפיות ומספרן יקבע בסמכותה הבלעדית של ועדת הבחירות ,בהתאם לשיקול דעתה,
והחלטתה בנושא תהיה סופית.
 .11ועדת הבחירות תקבע את שעות פתיחת וסגירת הקלפיות ,ותהא מוסמכת לקבוע שעות פתיחה
וסגירה שונות בהתאם למספר המצביעים בקלפי ,מיקומה הגיאוגרפי של הקלפי וטעמים מיוחדים
אחרים.
 .12כל מקום שנוקט תקנון זה בלשון זכר ,מתייחסים הדברים כאילו נאמרו גם בלשון נקבה.

פרק ג' :ועדת הבחירות
 .12ועדת הבחירות
ועדת הבחירות אחראית לביצוע הבחירות בהתאם לתקנון הבחירות.
.21.2
.21.1

ועדת הבחירות תנהל ותארגן ותקבע את כל הדרוש לביצוע הבחירות ,בין היתר,
תקבע נהלים לביצוע ההצבעה בקלפיות ,תקבע את סדרי הפיקוח על ההצבעה
והספירה ,תפקח על ביצוע הבחירות ותאשר את תוצאותיהן.

.21.1

ועדת הבחירות תקבע ותפרסם את לוח הזמנים לביצוע כל ההליכים המפורטים
בתקנון זה ותהיה רשאית לשנות מועדים ככל שיידרש לביצוע הבחירות .בכלל זאת,
מוסמכת ועדת הבחירות לשנות (לדחות או להקדים) ,אם ראתה סיבה מספקת לכך,
את מועד הבחירות ובלבד שייערך בסמוך למועד שנקבע.

.21.4

ועדת הבחירות מוסמכת להסדיר את כל הדרוש לביצוע בחירות אלה ובכלל זה ליתן
הוראות משלימות ולקבוע כל נוהל לדחות ו/או להקדים כל מועד הנדרש לביצוע
הבחירות.
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.21.5

יו"ר ועדת הבחירות ,אחראי להזמין את חברי הועדה ובעלי התפקידים השונים
לישיבות ,בהתאם לצורך ולהוראות התקנון וכן מוסמך להורות על אופן ניהול
ישיבות ופעולת ועדת הבחירות .נבצר מיו"ר הוועדה למלא תפקידו ימלא את מקומו
ממלא – המקום.

.21.6

בכל מקרה של הפסקת כהונה של מי מחברי ועדת הבחירות ,רשאית הועדה,
בהצבעה של רוב חבריה ,למנות תחתיו חבר אחר.
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.21.1

יו"ר ועדת הבחירות יהיה רשאי ,בהתאם לצורך ,להזמין לישיבות הועדה את
המועמדים ,או משקיף מטעמם.

.21.1

ועדת הבחירות רשאית להאציל מסמכויותיה לועדת המשנה שלה ,ובלבד שקבעה
מי מבין חבריה הוסמך לפעול ובאיזה עניין או סוג של עניינים.

.21.1

ועדת הבחירות ,ככל שיתעורר הצורך ,תקבע ותפרסם מועדים ונהלים להגשת
עררים ,לדיון בהם ולמתן החלטה בערר והבאת ההחלטה לידיעת העורר והנוגעים
בדבר ,והכל – בכפוף לתקנון זה .ועדת הבחירות רשאית להסמיך מי מחבריה לדון
בעררים דרך כלל או בעררים מסוג מסוים או בערר מסוים.

 .13פרסום תוצאות
ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות באינטרנט.
 .14הרוב הדרוש
.24.2

היו שני מועמדים או יותר בבחירות ליו"ר ,המועמד שקיבל את המספר הגדול
ביותר של קולות כשרים יבחר ,ובלבד ,שקיבל לפחות  41%מן הקולות הכשרים.
במניין הקולות "הכשרים" לא יובאו בחשבון קולות נמנעים (פתק לבן או נמנע
אחר) ,ולא יובאו בחשבון קולות פסולים.

.24.1

לא קיבל אף מועמד בבחירות  41%או יותר ,מהקולות הכשרים ,או ,שקיבלו שני
מועמדים ,מספר שווה של קולות כשרים המהווה  41%או יותר מהקולות
הכשרים ,כל אחד ,יקוימו בחירות חוזרות (סיבוב שני) ביום  ,16.22.21לבחירת
אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספר הגדול ביותר של
קולות כשרים (או במקרה של שוויון כאמור).
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.24.1

מועמד שקיבל בבחירות החוזרות את המספר הגדול ביותר של הקולות הכשרים
– הוא הנבחר.

.24.4

קיבלו שני מועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות ,יצורפו
מספר הקולות הכשרים שקיבל כל אחד מהם בבחירות הראשונות למספר קולות
הכשרים שקיבל בבחירות החוזרות ,והמועמד שקיבל את המספר הגדול יותר של
קולות כשרים בבחירות הראשונות ובבחירות החוזרות גם יחד ,הוא הנבחר.

.24.5

קיבלו שני מועמדים מספר שווה של קולות כשרים בבחירות החוזרות ובבחירות
הראשונות – יקויימו בחירות חוזרות נוספות.
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.24.6

הוראות תקנון זה תחולנה גם על הבחירות החוזרות לכל דבר ועניין.

פרק ד' :פנקס הבוחרים
 .13פנקס הבוחרים יכלול את שמם ,כתובתם למשלוח מכתבים ,מספרי תעודת הזהות ומספר
הטלפון ,של בעלי הזכות לבחור ,כהגדרתם בפרק ההגדרות לתקנון זה.
 .14פנקס הבוחרים יוכן על-ידי אגף מפקד וחברות על פי הוראות תקנון מפקד וחברות ובהתאם
להוראות תקנון זה ויועבר לועדת הבחירות.
 .15פנקס הבוחרים יוצג לעיון בבית המפלגה וכל בעל זכות בחירה יוכל לבדוק היכללות בו
באמצעות אתר האינטרנט של מפלגת העבודה.
 .16חבר רשאי להגיש ערר בכתב על הכללה או אי הכללה בפנקס הבוחרים .הערר יוגש עד ולא
יאוחר מיום  2.1.21בשעה  .21:11הערר יוגש אישית על ידי החבר ,בחתימת החבר ,ויצורפו לו
צילום של תעודה מזהה וסימוכין בדבר תשלום דמי החבר .המוסד לבירור עתירות לא ידון
בעתירות שאינן עומדות בדרישות אלו .החלטת המוסד לבירור עתירות תהיה סופית ומחייבת
ותערך ,ללא נוכחות המערער ,אלא אם מדובר בנסיבות חריגות.

פרק ה' :הגשת מועמדות
 .17המבקש להגיש מועמדות לכהונת יו"ר המפלגה יגיש לועדת הבחירות ,באמצעות אגף מפקד
וחברות ,החל מיום יום  5.1.21בשעה  21:11ועד ליום  16.1.21בשעה  ,21:11את כל אלה:
 1עותקים מטופס הגשת מועמדות חתום בחתימתו האישית.
21.2
אגרת בחירות בסך  ₪ 21,111באמצעות שיק אישי שזמן פירעונו ביום הגשת
21.1
המועמדות ,לצורך ארגון הבחירות.
 .18בד בבד ,עם הגשת המועמדות יפעל המבקש להפקיד ערבות אישית בסכום שיקבע ע"י ועדת
הבחירות לתשלום קנסות במידה ויוטלו עליו על פי תנאים שיקבע המוסד לפיקוח במידה
ויקבע זאת.
 .19במעמד קבלת טופס הגשת המועמדות ,על גבי שני עותקי הטפסים ,נציג אגף מפקד וחברות
את התאריך ואת השעה בה הוגשה המועמדות ויחזיר עותק אחד של טופס הגשת המועמדות,
עם האישור הנ"ל על גביו למי שהגיש את הטופס של המבקש להתמודד.
 .21ועדת הבחירות תדון ותחליט עד ליום  ,11.1.21האם לאשר המבקש כמועמד או שלא לאשרו
כמועמד .ועדת הבחירות תאשרו כמועמד אם התקיימו בו כל אלה:
הוא בעל זכות להיבחר כמוגדר בתקנון זה.
11.2
הוא כשיר לכהונת חבר כנסת בכנסת ה  ,11על פי כל דין.
11.1
לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון בתקופה שנקבעה לכך בחוקת המפלגה.
11.1
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 .21ערר על אישור או אי אישור המבקש כמועמד ,יוגש בכתב למוסד לבירור עתירות לא יאוחר
מתום  5ימים מיום קבלת ו/או פרסום של החלטת ועדת הבחירות בעניין מועמדותו .המוסד
לבירור עתירות ידון בהרכב של שלושה חברים ויחליט בערר בתוך  5ימים ,והחלטתו תהא
סופית ומחייבת.
 .22ועדת הבחירות והמוסד לבירור עתירות יהיו רשאים להפנות סוגיות להחלטת המוסד לפיקוח
בעניינים שנקבעו בסמכותו.
 .23אושר מועמד אחד בלבד ע"י ועדת הבחירות כמועמד ליו"ר המפלגה ,ו/או בטרם מועד
הבחירות נותר מועמד אחד בלבד לתפקיד יו"ר המפלגה ,תוצג מועמדותו בפני ועידת המפלגה
ובחירתו טעונה אישור של רוב רגיל ממצביעי הועידה באותה ישיבה .במידה ויזכה המועמד
היחיד לרוב הדרוש ,יבוטלו יתר הליכי הבחירות לפי תקנון זה .הנבחר יהא יו"ר המפלגה
ומועמדה לראשות הממשלה.

פרק ו' :ערעורים ודיון נוסף
 .24הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדת הבחירות רשאי לבקש דיון נוסף בועדה ,וזאת בתוך 11
שעות ממועד פרסומה .הועדה רשאית לשמוע את החבר בע"פ או בכתב בהתאם לשיקול
דעתה.
 .25ערעור על החלטה בדיון נוסף תוגש למוסד לבירור עתירות בתוך  11שעות ממועד ההחלטה
בדיון הנוסף .החלטת המוסד לבירור עתירות תהא סופית ומחייבת.
 .26ערר שהוגש לאחר המועד ,יראו בו כאילו לא הוגש כלל.
 .27החלטות המוסד לפיקוח אינן ניתנות לערעור.

פרק ז' :כשירות ,הוגנות ותקינות הבחירות
 .28מועמד חייב בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או ביטוי במישרין
ובעקיפין.
 .29בכל הליכי הבחירות ינהג מועמד או מי מטעמו בתום לב ,טוהר מידות וביושר תוך הקפדה על
הליכי התמודדות הוגנים.

פרק ח' :המפקח על הבחירות
 .31מכוח החלטת ועידת המפלגה ובאצילת סמכויות מהמוסד לביקורת של המפלגה כמשמעותו
בחוק המפלגות מוקם בזאת המוסד לפיקוח על הבחירות (להלן" :המוסד לפיקוח" ו/או
"המפקח על הבחירות").
 .31המפקח על הבחירות הוסמך לפעול גם מטעמו של יו"ר המוסד לביקורת מכוח סמכותו על פי
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חוק המפלגות ,וכן לדון ולהחליט בכל עניין שיוחד לו בתקנון זה ובכלל זה בכל הקשור
להוגנות ,שוויון ,לטוהר המידות ולמשק הכספים של המועמדים.
 .32בנוסף ,רשאי המפקח על הבחירות לדון ולהחליט בכל עניין המתעורר ומופנה אליו על ידי
ועדת הבחירות או על ידי מוסד אחר של המפלגה.
 .33המפקח על הבחירות יהיה רשאי לפעול ולהחליט לגבי פעולות חברים ,אף אם הם אינם
מועמדים או טרם אושרו ככאלה ,ואף להחליט החלטות רטרואקטיביות לגבי פעולות שנעשו
טרם מינויו.
 .34המפקח על הבחירות יפקח על קיום הוראות החוקה ותקנון הבחירות ולשם כך יהיה רשאי
לבדוק את ספרי החשבונות של מועמד ולבדוק כל תלונה לגבי פעילות ופעילות מי מטעמו
לרבות מצבו הכספי ,ומקורות המימון שלו .כמו כן יהיה מוסמך להתייחס ולפסוק בסוגיות
טוהר המידות ,תלונות על הפרת כללי הגינות בין המועמדים וכל הקשור בהליכי הבחירות.
 .35בסמכות המפקח על הבחירות לפרש לפסוק ולהחליט כל נושא הקשור לסוגיות טוהר
הבחירות ,מימון ושוויון הבחירות וכן בהיבטים הנוגעים לתנאים מסוימים הקשורים להליך
אישור מועמדות.
 .36המפקח על הבחירות יהיה רשאי להוציא צווים ולהטיל עונשים עד כדי פסילת מועמדותו או
ביטול בחירתו של מועמד אשר יוכח כי הפר תקנון זה.
 .37המפקח על הבחירות יפעיל סמכותו בין על פי תלונה של מועמד או של חבר ובין מיוזמתו.
 .38המפקח על הבחירות מוסמך בזה בין היתר לבצוע הפעולות הבאות לשם קיום מטרותיו:
א.

לפעול על פי הוראות הדין והחלטות הועידה וועדת הבחירות ולוודא יישומן
הפרטני.

ב.

לקבוע את סדרי עבודתו.

ג.

להקים מנהלת פיקוח ואורגנים שונים הנדרשים להבטחת פעילותו כמתחייב
מהחלטות הועידה.

ד.

לקבוע ולפרסם נהלים והוראות ולבצע התאמות ועדכונים בכל שיידרש בין
מערכות הדינים החלות על הבחירות וכן לדרוש דו"חות ולהטיל עונשים
וקנסות.

ה.

לפרסם החלטותיו ונוהליו ברבים.

פרק ט' :ענישה
 .39מועמד אשר מוסד שיפוטי ,מפלגתי או חיצוני ובכלל זה המוסד לפיקוח יקבע כי הוא או מי
מטעמו הפעיל לחץ או השפעה בלתי הוגנת על חבר מפלגה להתפקד או להשתתף בבחירות
או להימנע מהם או לפעול בניגוד לכללי החברות – רשאי המוסד לפיקוח לפסול מועמדותו
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או בחירתו .הוראה זו מתייחסת גם למועמדים אשר יימצא לגביהם כי בזמן מערכת
הבחירות או לפניה מימנו באופן ישיר או עקיף דמי החבר של מתפקדים.

 .41רשאי המוסד לפיקוח ,לקבוע כי מועמד פעל שלא ביושר או הפר עקרונות ההגינות וטוהר
הבחירות ,או את כללי המימון ,ו/או הנחיות ועדת הבחירות בתחום תעמולת הבחירות ו/או
הנחיות ועדת הבחירות בתחום שמירת מאגרי מידע ו/או כל כלל אחר המופיע בפרק זה או
בתקנון הבחירות הדן בהוראות אלו וכן להטיל סנקציות הכוללות אף פסילת ו/או ביטול
מועמדותו ו/או בחירתו ו/או קביעת סנקציות אחרות ובין היתר:
א.

אזהרה

ב.

קנס בגין כל עבירה /הפרה.

ג.

המוסד לפיקוח יגדיר ויקבע הוראות בתקנון זה שהפרתן תגרור ענישה על תנאי,

ד.

בנוסף לענישה בפועל ,וכן עונשים חמורים יותר כולל פסילת המועמד.
לא ישלם מועמד קנס שנגזר עליו תוך שבעה ימים מיום שההחלטה הומצאה לו ולא
ניתנה ארכה או ניתן עיכוב ביצוע על ידי גורם מוסמך – רשאי המוסד לפיקוח לפסול
מועמדותו ו/או בחירתו.

פרק י' :הפרת משמעת והתנהגות לא הולמת
 .41הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל הוראה בדין ,בחוקת המפלגה או בתקנון זה .כל העושה
אחת מאלה ניתן להביאו לבירור או לדין על התנהגות בלתי הולמת:
42.2

מתקן או משנה ,ללא סמכות ,פנקס בוחרים ,רשימת מועמדים ,גיליון ספירה,
תוצאות ספירה או כל מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות.
משמיד או מעלים ביודעין מסמך.
נותן או מקבל שוחד בקשר לבחירות.
מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות.
פועל בניגוד להוראות חוק המפלגות.
מטעה את ועדת הקלפי באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחור או להיבחר,
ביודעו שאינו זכאי לכך.
מוציא טופס הצבעה רשמי אל מחוץ לחדר הקלפי.

42.1

נותן לאחר טופס הצבעה רשמי בזמן שאינו מכהן כחבר ועדת קלפי ו/או מחוץ
לחדר הקלפי.
מצביע יותר מאשר בקלפי אחת או ביותר ממעטפה אחת לועידה.
בהיותו יו" ר או חבר של ועדת הקלפי הוא נוטל בגמר ספירת הקולות את הקלפי
או את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה מבלי שמסרם  -כנגד חתימה -
לועדת הבחירות.
מצביע באמצעות טופס הצבעה שלא סופק לו באופן אישי על-ידי ועדת הקלפי

42.1
42.1
42.4
42.5
42.6
42.1

42.1
42.21

42.22
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 .42אין בהוראות סעיף זה כדי לצמצם את סמכויות בית הדין העליון של המפלגה או כדי לפגוע
בסמכויות שהוקנו בחוקת המפלגה למוסד לבירור עתירות.
 .43מבלי לפגוע בהוראות המפורטות לעיל ,ינהגו לגבי כל עבירה פלילית או חשש לעברה פלילית
כמתחייב מהוראות סעיף  161לחוק העונשין תשל"ז .2111 -

9

תקנון הבחירות לבחירת יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית
ומועמדה לראשות הממשלה

לוח זמנים עיקרי
מועד
21.5.13
החל מיום  5.8.13בשעה
 11:11ועד  26.8.13בשעה
18:11

היום הקובע להתפקדות
הגשת מועמדות לבחירת יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות
הממשלה

15.8.13

פרסום ספר בוחרים א

31.8.13

מועד אחרון לאשור המועמדים ע"י ועדת הבחירות

 1.9.13בשעה 18:11
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נושא

יום אחרון להגשת ערערים על אי הכללה בפנקס הבוחרים

14.11.13

פרסום פנקס בוחרים סופי.

21.11.13
26.11.13

יום הבחירות
סבוב שני (אם יהיה צורך)

