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נהליםלבחירתמזכירהתנועההקיבוצית

לקראתהבחירותשיתקיימובפברואר3102
הערה:המסמך הכתוב בלשון זכר חל על שני המינים

א'.הגדרות
"קיבוץ"  -אגודה שיתופית שסיווגה קיבוץ החברהבתנועה הקיבוצית ,לרבות מושב שיתופי
הנלווה לתנועה הקיבוצית.
" חבר"  -מי שנתקבל לחברות בקיבוץ והנו בעל זכות הצבעה בקיבוצו .
ב'.בחירתמזכירהתנועההקיבוצית
ב' .1.המזכיר הכללי של התנועה הקיבוצית ,יבחר ע"י כלל החברים בקיבוצי התנועה
הקיבוצית ,בבחירות כלליות ,ישירות ,שוות וחשאיות אשר תתקיימנה ביום אחד.
ב' .2.במקרה של מועמד יחיד – ראה נהלי בחירה להלן.
ב 3.המזכיר ייבחר לקדנציה של  4שנים.

ג'.קביעתיוםהבחירותוקביעתהשלוועדתבחירותמרכזית
וועדת הבחירות המרכזית תמנה  9חברים לרבות יו"ר הוועדה.
ג'.1.
וועדת גיוס רחבה תמליץ למועצת התנועה הקיבוצית לא יאוחר מחצי שנה לפני מועד
ג'.2.
הבחירות ,לאשר את הרכבה השמי של וועדת הבחירות המרכזית לרבות יו"ר הוועדה.
יום הבחירות יהיה יום ג' בשבוע השני בחודש פברואר ב.3.2.13 -
ג'.3.
ד'.הגשתמועמדותלתפקידמזכירהתנועההקיבוצית.
ד' .1.כל חבר שנתקבל לחברות בקיבוץ  3שנים לפחות לפני יום הבחירות ומקום מגוריו
הקבוע בקיבוץ – כשיר להיות מועמד לבחירה ,ובלבד שקיבוצו הודיע בכתב על תמיכה
במועמדותו ו –  232חברים בתנועה הקיבוצית חתמו על תמיכה במועמדותו על גיליון
בנוסח המצורף כאן ויופיע באתר האינטרנט של התנועה הקיבוצית.
ד' .2.המועמד יגיש את מועמדותו בכתב ליו"ר הועדה לבחירת המזכיר בצרוף המסמכים הנ"ל,
לא יאוחר מ.2.12.12-
ה'.וועדתהבחירותהמרכזיתודרכיפרסוםהבחירותוהמועמדים
ה' .1.וועדת הבחירות המרכזית תהיה מופקדת על הבטחת קיומן התקין של הבחירות ,וכן על
קביעת הסדורים הארגוניים והנהלים הטכניים הנדרשים ,בכפוף לנהלים שנקבעו לעניין
הבחירות ולמסמך זה .לוועדה מוקנות כל סמכויות המזכירות הדרושות לשם מילוי
תפקיד זה.
ה' .2.מזכירויות הקיבוצים תהיינה אחראיות לקיום הבחירות בקיבוצים עפ"י הנהלים
שייקבעו ע"י וועדת הבחירות המרכזית.
ה' .3.לא יאוחר מ- , 01.03.03תפרסם וועדת הבחירות המרכזית את שמות המועמדים
שאושרו על ידה לבחירות.
ה' .4.הפרסום יופיע באופנים הבאים:
 מכתב לכל קיבוץ ממוען אל מזכיר הקיבוץ/מנהל הקהילה.
 מודעה בעיתונות הקיבוצית.
 מודעה ב"אתר הקיבוצים" באינטרנט.
כמו כן יציגו עצמם המועמדים במועצת התנועה הקיבוצית שתכונס במועד קרוב לפרסום
ה' 3
שמות המועמדים.
ה' .6.הקיבוצים יוכלו לבקש פגישה עם המועמדים לפי תאום עם מטות הבחירות שלהם.
עד  22יום לפני מועד הבחירות תפרסם וועדת הבחירות המרכזית לקיבוצים את
ה'7.
נהלי ההצבעה שנקבעו ע"י וועדת הבחירות וכל עניין שהוועדה תחליט כי יש להביאו
לידיעת החברים ובאופן שתחליט לעשות כן.
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ו'.סידורייוםהבחירות/וועדתקלפי
ו'.0. כל קיבוץ ימנה וועדת קלפי (באחריות מזכיר הקיבוץ/מנהל הקהילה).
וועדת הקלפי תמנה יו"ר ועוד שני חברים.
ו'.2.
ו' .3.תתאפשר בקלפי נוכחות של משקיפים מטעם המתמודדים.
מקום הקלפי ושעות פתיחתו יפורסמו לציבור.
ו'.4.
הקלפי תהיה פתוחה במשך שעות היום עד שעה  22.22ע"מ לאפשר הצבעה לכל החברים.
ו'.3.
הקלפי תפתח בשעה שנקבעה לפתיחת הקלפי ביום הבחירות .לא הופיעו כל חברי וועדת
ו'.6.
הקלפי רבע שעה לאחר המועד הקבוע לפתיחת הקלפי רשאי יו"ר הוועדה וחבר וועדת
קלפי נוסף ,להכריז על תחילת ההצבעה.
וועדת הקלפי תספור את הקולות ותעביר התוצאות אל וועדת הבחירותהמרכזית
ו'.7.
בתנועה ,לא יאוחר משעה 03.12של יום הבחירות .לפחות שני חברי וועדת הקלפי
המקומית יהיו נוכחים בעת ספירת הקולות.
ו' .8.המעטפות ופתקי ההצבעה יישמרו למשך שבוע ימים – לפחות.
לאחר שוועדת הבחירותהמרכזית תחתום על תוצאות הבחירות ,היא תפרסם
ו'.9.
הודעה מוסמכת מטעמה (בכל אמצעי התקשורת הנ"ל).
ו' .12.מועצת התנועה הקיבוצית תאשר את המזכיר הנבחר תוך חודש ימיםמיום
הבחירות.
ז'.סדריההצבעה
ז'.0. ההצבעה תהא בפתקי הצבעה של כל מועמד.
ז' .2.פתק ההצבעה יוכנס למעטפה החתומה ע"י יו"ר וועדת הקלפי המקומית (חתימת
המעטפות תוכן מבעוד מועד).
ז' .3.ניתן להצביע למועמד אחד בלבד.
ז' .4.לאחר ההצבעה תוכנס המעטפה לתוך תיבה שהוכנה מראש ע"י וועדת הקלפי.
ז' .3.וועדת הקלפי תדאג כי ההצבעה תעשה באופן חשאי ,מאחרי פרגוד או בכל מקום אחר
שיש בו כדי להבטיח את חשאיות ההצבעה ,שנקבע ע"י וועדת הקלפי ונרשם בפרוטוקול.
ז' .6.חבר סיעודי או מוגבל ,רשאי לממש את זכות ההצבעה בקלפי בליווי של בן משפחה או
מלווה שהוסמך על ידו.
ח .המזכירהנבחר
המזכיר הנבחר הוא המועמד בו יבחרו המספר הגדול ביותר של מצביעים
ח.1.
בבחירות,ובתנאי שלא יפחת מספר הבוחרים בו מ –  42%מכלל הקולות הכשרים.
ח' .2.לא נבחר מזכיר בהתאם לאמור בס"ק ח' 1.לעיל ,תתקיים תוך  14יום מיום הבחירות
בחירה שנייה ,בה יעמדו לבחירה שנייה שני המועמדים שזכו במספר הגדול ביותר של
המצביעים בבחירה הראשונה.המזכיר הנבחר בבחירה זו הוא המועמד שזכה ברוב
קולות.
ח' .3.במקרה שיעמדו לבחירה שני מועמדים בלבד ,תהיה הבחירה בסיבוב אחד ,ברוב רגיל
מקרב המצביעים.
ח' .4.במקרה שיעמוד לבחירות מועמד יחיד:
ח' .1 .4.וועדת הבחירות המרכזית של התנועה הקיבוצית תשלח הודעה למזכירויות הקיבוצים על
מועמד יחיד .הודעה זו תכלול את הפרטים הבאים שם המועמד ,שם קיבוצו ,תמצית
קורות חיים ,נהלי בחירת מועמד יחיד.
ח'  .2. 4הקיבוצים יידעו את חבריהם ,בנוהל פנימי מקובל ,על יום הבחירות ,המועמד ואופן
בחירתו.
ח' .3 .4 .הקיבוץ יקיים את הליך הבחירה בדרך הנהוגה בו ובלבד שתוצאות ההצבעה
בעד או נגד – יועברו לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מהשעה  21.32ביום
הבחירות.
ח' .4 .4 .המועמד יבחר ברוב רגיל.
ח' .3 .4 .לרשות המועמד היחיד יוקצו אותם אמצעים כפי שמפורטים בסעיף י'.
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ט'.נוהלערעורים
ט'.1.
ט'.2.
ט'.3.

ניתן להגיש ערעור על תוצאת הבחירות לוועדת הבחירות המרכזית ,תוך שבוע ממועד
ההצבעה.
וועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית ,תשמש כוועדת ערעורים לצורך הבחירות
ותקבל החלטה תוך שבוע ימים ממועד הגשת הערעור.
החלטות ועדת הביקורת יוגשו למערער ולועדת הבחירות ויהיו סופיות.

י'.הקצאתאמצעיםלמועמדיםלתפקידהמזכירלתקופתמערכתהבחירות.

למועמדים יוקצו ע"י התנועה אמצעים שווים למערכת הבחירות.
י' .1
 וועדת הבחירות המרכזית קוראת למועמדים ,לקיבוציהם ולגורמים נוספים ,שלא
להעמיד אמצעים נוספים למועמדים מעבר לאלו המוקצבים להם ע"י התנועה.
וועדת הבחירות המרכזית באמצעות מבקר התנועה ,תבקר את השימוש הנאות באמצעים
י' .2
שהועמדו ע"י התנועה לרשות המועמדים.
י'  .3.האמצעים שיועמדו ע"י התנועה לרשות המועמדים יהיו:
 43ימי פעילות; רכב ל43-יום; עמוד באתר האינטרנט של התנועה;
32.222ש"ח להוצאות פרסום ,תקשורת וכיוצ"ב.
י' .4 .העיתון הקיבוצי יפרסם ויסקר במידה שווה את כל המועמדים.
מועמד שהנו פעיל בתנועה הקיבוצית ,יצא לחופשה בתשלום למשך  43יום טרם הבחירות,
י'.3.
ובלבד שיקבל את אישור וועדת הבחירות המרכזית למועמדותו .יועמדו לרשותו אותם
אמצעים כמו לשאר המועמדים.
י'  .6.פעילי התנועה הקיבוצית וחברי וועדת הבחירות המרכזית לא ישתתפו באופן פעיל
במערכת הבחירות ולא יתמכו פומבית ובתקשורת במועמד מסוים.

ועדת הבחירות המרכזית קוראת למועמדים לקיים מערכת בחירות
הוגנת וצנועה.

ועדתהבחירות:יו"רועדהרבקהוילנד,מירבניב,יריביערי,נרקיסרגב,יוריקנדל,תום
דרומי,ורדטל,קובילם,נוריתברקאי.

ליוויתנועתי:מנכ"להתנועה-מרקילוי,יועץמשפטי-אמירגנז,מבקרהתנועה–משה
תרשיש
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