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 02-לכנסת ה מרצשיטת הבחירה של מועמדי הצעת החלטה: 
 

 . הצגת המועמדות1

חוקת  כל חבר מפלגה הרשאי על פי חוק להיות מועמד לכנסת והעומד בתנאי הכשרות של .א

 ...:51בשעה  11.51.1.52-עד ליום ה המפלגה יכול להציג מועמדות

ילי בעבירות שיש עמן קלון, כל מועמד יתבקש למלא טופס סטנדרטי המפרט כי אין לו עבר פל .ב

 כי הוא עומד בדרישות החוק וכי שילם מסי חבר כנדרש.

מחברי המפלגה התומכים במועמדותו, ובכללם  .2על כל מועמד להציג רשימה של לפחות  .ג

 אנשים. 1מחברי הועידה. חבר מפלגה רשאי לחתום על תמיכה במועמדות של עד  .1לפחות 

 

 . תהליך אישור המועמדים0

דים שעמדו בתנאי הסף יוכלו להירשם להתמודדות לאחר שאושרו בידי ועדת אישור מועמ .א

ועדה זו תהיה רשאית לבחון את הרקע . נציגי ועדת הבחירות 3  מועמדות אשר הרכבה יהיה

 של המועמדים ולפסול מועמדים בעטיין של אחת משתי העילות הבאות: 

 . הרשעה בעבירה על טוהר המידות;5

 מבית מוכחת לערכי התנועה.. התנגדות פו1

 .51.1.52..3-ועדת אישור המועמדות תפרסם את החלטותיה עד ליום ה .ב

 בית הדין של המפלגה. על החלטת פסילה ניתן לערער בפני  .ג

 

 דירוג המועמדים. 3

 המועמדים. רשימת את ותדרג ועידת המפלגה תבחר  .א

)בסך הכל  בכל חמישיה מועמדים (2ארבעה ) חמישיות. כל בוחר ידרג 3-בההתמודדות תהיה  .ב

. דירוג המועמדים ייקבע על פי מספר הנקודות המצטבר שקיבלו במסגרת מועמדים( 51

 החמישיה.

 נקודות 6מקום ראשון = 

 נקודות  1מקום שני     = 

 נקודות 2מקום שלישי = 

 נקודות  3מקום רביעי  = 

 ניתן יהיה לסמן מועמד לחמישיה אחת בלבד.

לאיזה חמישייה הוא מתמודד/ת.  עד למועד האחרון להגשת המועמדותדיע כל מועמד/ת יו .ג

 אפשרויות: 1רשאי מועמד/ת להתמודד בחמישייה אחת או שתיים, והוא צריך לבחור בין 

 חמישייה ראשונה בלבד; .1

 חמישייה ראשונה וחמישייה שניה; .2

 חמישייה שנייה בלבד; .3

 חמישייה שניה וחמישייה שלישית; .4

 לבד;חמישייה שלישית ב .5
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במידה ומועמד לא יודיע למזכירות המפלגה עד למועד האחרון להגשת המועמדות לאיזה 

 .האחרונות אותו כמועמד לשתי החמישיותתרשום חמישייה הוא מתמודד/ת, ועדת הבחירות 

כרצפת ייצוג  1-וה 3-בכל חמישיה יובטחו )באמצעות "הקפצות" אם יווצר צורך( המקומות ה .ד

מקום הראשון או השני תיבחרנה שתי נשים, יובטח המקום השלישי לגבר למגדר. דהיינו, אם ב

 ולהפך. 

 יחושבו )כל קול( כאילו ניתנו למקום הראשון בחמישיהאחת קולות שקיבל מועמד לחמישיה  .ה

 .הבאה, במידה והוא מתמודד אליה

 

 

 


