נוהל בחירות לועד המנהל של העמותה לשמירה על זכויות הפרט
ע"ר (האגודה למען הלהט"ב)

ועדת הבחירות 2022
שי שידלוב ,יו"ר ועדת הבחירות
ישראלה קסוטו ,חברת ועדת הבחירות
רוני אוסטרר ,חברת ועדת בחירות

לפניות ,הבהרות או הגשות ערעורים יש לשלוח מייל לכתובתElections@lgbt.org.il :
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סימן א' :עקרונות
 .1שיטת הבחירות
 .1.1חברי וחברות הועד המנהל ייבחרו בבחירות אישיות ,ישירות וחשאיות.
 .1.2הבחירות תערכנה באופן מקוון ,הצבעה תתאפשר על פני  12שעות.
 .1.3אתר הצבעה מקוונת פיזי יוצב במשרדי האגודה בבית העמותות בכתובת סעדיה גאון  ,26תל אביב,
ויהיה נגיש לקהל בשעות ובימים אשר יפורסמו עד  14ימים לפני מועד הבחירות על ידי האגודה.
 .1.4פרטיהם האישיים של הבוחרות והבוחרים לא ישמרו לאחר סיום הבחירות ,למעט כפי שהם כבר
שמורים בספרי האגודה ובפנקס החברים.
 .2מספר חברי הועד המנהל
 .2.1מספר חברות וחברי הוועד נקבע בהחלטת האסיפה הכללית של האגודה ויעמוד על  7חברים
וחברות ,מתוכם  5חברי וחברות אגודה אשר יבחרו בבחירות בהתאם לנהלים האמורים במסמך זה.
 .2.2בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מהתאריך ה ,30.08.2022-הרכב החברים והחברות אשר יבחרו
בבחירות יכלול שלושה שריונים.
 .2.2.1מושב  1לנציגות מהקהילה הטרנסית.
.2.2.2

 2מושבים לנשים.

 .2.3החלתו של סעיף  2.2תבוא עם אישורו של תקנון העמותה על ידי רשם העמותה .ככל שלא יאושר
תקנון העמותה ,יתקיימו הבחירות ללא שריוני מושבים.
 .3מועד הבחירות
 .3.1הבחירות לועד המנהל תתקיימנה אחת לשלוש שנים.
 .3.2המועד בו תתקיימנה הבחירות למושב הועד המנהל  2023-2026יהיה יום ראשון .4.12.2022
 .4פרסום מועד הבחירות
 .4.1עם פרסום מועד הבחירות ,יפורסמו מועדי הגשת המועמדות ,מועדי הערעור והמועדים האחרים
הקשורים בבחירות.
 .5הזכות לבחור
 .5.1הזכות לבחור בבחירות לועד המנהל נתונה לכל חבר וחברת אגודה.
 .5.2חבר וחברת אגודה הרשאי לבחור בבחירות לועד המנהל יהיה כל מי המוכר או המוכרת על ידי
האגודה כחבר או חברה באגודה עד  12שעות טרם מועד הבחירות.
 .5.3כל חברה וחבר אגודה יהא רשאי לבחור את  5נציגיו לועד המנהל.
 .5.4קולו של כל חברה וחבר אגודה יהיה שווה לקול אחד.
 .6הזכות להיבחר
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 .6.1חברה וחבר אגודה רשאי להגיש מועמדותו:
 .6.1.1הינו רשום כחברה או כחבר אגודה פרק זמן של  3חודשים ,לכל הפחות ,טרם מועד
הבחירות.
 .6.1.2אינו מכהן ומכהנת כבעל ובעלת תפקיד באגודה או מכהן ומכהנת באחת מועדות המשנה של
האגודה ,למעט הועד המנהל של האגודה.
 .6.1.3אינו מכהן ומכהנת כבעל ובעלת תפקיד בכיר ובכירה בעמותה ו/או תאגיד הנוגד את ערכי
ומטרות האגודה למען הלהט"ב..
 .6.1.4לא הורשע והורשעה בעבירות מין.
 .6.2על מועמד ומועמדת לעמוד בכל הקריטריונים המפורטים בסעיף  6.1יחד.
 .7השתתפות האגודה ומעורבות בבחירות
 .7.1האגודה תעשה כל שבידה ,הן בהסברה והן בפעולות שונות ,כדי להביא להשתתפות רבה ככל
האפשר של חברים וחברות במהלך הבחירות לוועד האגודה ובמיוחד להגדלת שיעור המצביעים
ושיעור החברים והחברות המגישים מועמדות.
 .7.2בפעולות שיינקטו על ידי האגודה ,על האגודה להציג את כל המועמדים באופן המאפשר זמן ואופן
חשיפה שוויוני.
 .7.3האגודה לא תקדם ,תסייע ו/או תתמוך במועמדת ומועמד מסוים.

סימן ב' :ועדת הבחירות
 .8הרכב הוועדה
הרכב הוועדה כפי שאושר על ידי הועד המנהל של האגודה בהחלטה מיום .17.08.2022
 .8.1יו"ר ועדת הבחירות ,שי שידלוב.
 .8.2חברת ועדת בחירות  ,ישראלה קסוטו.
 .8.3חברת ועדת בחירות ,רוני אוסטרר.
 .9סמכויות יו"ר ועדת הבחירות
יו"ר ועדת הבחירות יהא המפקח על הבחירות ונתונות לו ביחד עם חברי הוועדה סמכויות מלאות ,בכל
עניין הנוגע לקביעה ,קיום ,ביצוע ,שמירה ואכיפה של נהלי הבחירות לרבות:
 .9.1בכל עניין הנוגע להגשת מועמדויות ,עררים ונהלי ההצבעה.
 .9.2בכל עניין הנוגע לתהליך ספירת הקולות וקביעת תוצאות הבחירות.
 .9.3קביעת סדרי ונהלי בחירות כלליים בעניינים שלא הוסדרו בתקנון האגודה או בהחלטותיה התקפות.
 .10סמכות ועדת הבחירות
.10.1

בנוסף לכל סמכות הקנויה במפורש לוועדת הבחירות ,תהא הוועדה מוסמכת:
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 .10.1.1לקבוע סדרי ונהלי בחירות כלליים באותם עניינים שלא הוסדרו בתקנון האגודה או
בהחלטותיה התקפות.
 .10.1.2לדון ולהכריע בערעורים שיוגשו לה על-ידי חברי וחברות אגודה בעלי ובעלות זכות בחירה.
 .10.1.3לקבוע בכל הנוגע לסדרי ונהלי קיום תעמולת הבחירות ,לרבות אכיפה ו/או ענישה במקרה
של הפרת סדרי ונהלי הבחירות.
 .10.1.4לקבוע את סדרי עבודתה.
.10.2

לוועדת הבחירות הסמכות להטיל על כל מועמד אחת או יותר מהסנקציות הבאות:

 .10.2.1התראה – ההתראה תהא בעל פה או בכתב ,לפי שיקול דעת הוועדה.
 .10.2.2הפחתת מספר הקולות לכל מועמדת ומועמד המפר את הוראות התקנון ו/או נהלי הבחירות
ו/או הוראות ועדת הבחירות.
.10.2.2.1

ועדת הבחירות מוסמכת להפחית עד  5%מהקולות בגין הפרה שתוגדר כקלה;

.10.2.2.2
כבינונית;

ועדת הבחירות מוסמכת להפחית עד  10%מהקולות בגין הפרה שתוגדר

.10.2.2.3
כחמורה.

ועדת הבחירות מוסמכת להפחית עד  20%מהקולות בגין הפרה שתוגדר

 .10.2.3לוועדת הבחירות נתון שיקול הדעת הבלעדי לקבוע את חומרת ההפרה (קלה ,בינונית,
חמורה) ואת הסנקציה שתוטל בהתאם לקריטריונים הבאים:
.10.2.3.1

משך ההפרה.

.10.2.3.2

מידת ההשפעה של ההפרה על ציבור הבוחרים.

.10.2.3.3

מידת הפגיעה בצדדים שכנגד כתוצאה מההפרה.

.10.2.3.4

כל קריטריון אחר שוועדת הבחירות תמצא כרלבנטי בנסיבות העניין.

 .10.3לא תחליט ועדת הבחירות על הטלת סנקציה מהסנקציות הקבועות בסעיף זה ,אלא לאחר
שניתנה לחבר או למועמד הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה .אם החבר או המועמד הוזמן
להשמיע טענותיו ולא התייצב לישיבה אליה הוזמן ,רשאית ועדת הבחירות להחליט על הטלת
הסנקציה ללא נוכחותו בישיבה.
 .11החלטות ועדת הבחירות
אופן קבלת ההחלטות בוועדת הבחירות יהא כדלקמן:
 .11.1החלטות ועדת הבחירות תתקבלנה ברוב קולות של חבריה.
 .11.2במקרה של שוויון קולות ,ליו"ר הוועדה הקול המכריע.
 .11.3לא יהא פגם בהחלטת ועדת הבחירות אם היא תתקבל בהרכב בו חסר אחד מחברי הוועדה,
ובלבד שלא יהא זה יו"ר ועדת הבחירות.
 .12ישיבות ועדת הבחירות
ישיבות ועדת הבחירות יתנהלו באופן הבא:
 .12.1יו"ר הוועדה יהא אחראי ליידע את חברי הוועדה ,את המשקיפים ,אם ישנם ,ואת יו"ר ועדת
הביקורת לגבי מועדי כינוס הוועדה.
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 .12.2המניין החוקי לישיבות ועדת הבחירות יהיה שניים מחבריה ,ובלבד שאחד מהשניים יהיה יו"ר
הוועדה.
 .12.3כל החלטות ועדת הבחירות תרשמנה בפרוטוקול .החלטות המתייחסות לסדרי ונהלי הבחירות או
החלטות משמעותיות אחרות ,לפי שיקול דעת הוועדה ,תפורסמנה באמצעי התקשורת המקובלים.

סימן ג' :ספר הבוחרים והבוחרות
 .13פרסום ראשוני
 .13.1ועדת הבחירות תפרסם את דרכי העיון בספר הבוחרים והבוחרות עם פרסום מועד הבחירות.
 .13.2ספר הבוחרים והובחרות יהא דו"ח שיערך על ידי מנכ"ל האגודה ,ובו פירוט תעודות זהות ,מען
ומועד הצטרפותו של כל חבר באגודה.
 .14הצגת ספר הבוחרים והבוחרות
 .14.1ועדת הבחירות תוודא שספר הבוחרים והבוחרות יוצג לעיון חברי וחברת האגודה בצורה נאותה
ולפרקי זמן נאותים.
 .14.2מקום העיון בספר הבוחרים הינו משרדי האגודה בבית העמותות ,רחוב סעדיה גאון  ,26תל
אביב.

סימן ד' :המועמדים
 .15מועדים להגשת מועמדות
 .15.1ניתן להגיש מועמדות לבחירות לועד המנהל החל מיום פרסום ההודעה על פתיחת הגשת
המועמדות ומועד קיומן ויימשך  14יום.
 .16אופן הגשת המועמדות
 .16.1הגשת המועמדות תיעשה על-ידי המועמד או המועמדת באופן אישי ,במקום ובמועדים שייקבעו
על-ידי ועדת הבחירות ,על גבי טופס הרשמה מקוון שיומצא על-ידי הוועדה ,ואשר בו יצוינו:
 .16.1.1שם המועמד והמועמדת
 .16.1.2כתובתו וכתובתה
 .16.1.3מספר תעודת זהותו וזהותה
 .17פסילת מועמדים או מועמדות
ועדת הבחירות תפסול ,מיוזמתה ,כל מועמד או מועמדת אשר:
 .17.1.1לא הגיש מועמדותו באופן האמור בסימן זה.
 .17.1.2שמו אינו מופיע בספר הבוחרים המעודכן ליום .03/09/2022

 .18פרסום רשימת מועמדות זמנית
 .18.1ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים והמועמדות הזמנית לא יאוחר מ 24-שעות מתום
המועד להגשת המועמדות.
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 .19הגשת ערעורים
 .19.1כל חבר וחברת אגודה רשאי לערער על רשימת המועמדים והמועמדות הזמנית.
 .19.2ערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות לא יאוחר מ 2-ימים מיום פרסום רשימת המועמדות
הזמנית.
 .19.3בכל ערעור יציין המערער את שמו ,כתובתו ,מספר תעודת הזהות שלו ,פרטי ההתקשרות עמו
ואת נימוקי ערעורו.
 .19.4העתק הערעור יימסר על ידי ועדת הבחירות למי שעלול להיפגע מן הערעור ויותר לו להגיש
תגובתו בכתב ליו"ר ועדת הבחירות תוך  24שעות לשם השמעת התנגדותו לערעור.
 .20בירור ערעורים
 .20.1תוך  2ימים מהמועד האחרון להגשת הערעורים ,תקבל ועדת הבחירות את טיעוני המערערים
בכתב ותכריע בכל הערעורים שהוגשו לה לפי סימן זה.
 .20.2החלטות הוועדה בערעורים תהיינה סופיות.
 .21פרסום סופי
 .21.1ועדת הבחירות תפרסם את רשימת המועמדים והמועמדות הסופית לא יאוחר מ 24-שעות לאחר
שתחליט בערעורים שהוגשו לה בכתב לפי סימן זה.
סימן ה' :ניהול הבחירות
 .22ניהול יום הבחירות
הבחירות תנוהלנה על-ידי ועדת הבחירות ותערכנה בפיקוחה .לוועדת הבחירות הסמכות הבלעדית לקבוע
את:
 .22.1שיטת ההצבעה המקוונת.
 .22.2מספר אתרי ההצבעה.
 .22.3פרקי הזמן הנתונים להצבעה בבחירות.
 .22.4נהלי ספירת הקולות ופרסום התוצאות.
 .22.5כל הסדרים אחרים ביחס לאופן ניהול הבחירות.

 .23ערעור על נהלי הבחירות
 .23.1כל חבר וחברת אגודה יהא רשאי להגיש ,תוך שבוע ממועד פרסום הנהלים המפורטים במסמך
זה ,ערעור בכתב על הנהלים ליו"ר ועדת הבחירות.
 .24דיון בערעורים
 .24.1ועדת הבחירות תדון בערעורים לפי סימן זה לא יאוחר מ 72-שעות מהמועד האחרון להגשת
הערעורים.
 .24.2החלטות הוועדה בערעורים שיוגשו לפי סימן זה תהיינה סופיות.
 .25פרסום סופי
 .25.1ועדת הבחירות תפרסם את נהלי הבחירות הסופיים תוך  24שעות מהמועד האחרון לדיון
בערעורים .כל עוד לא הוגשו ערעורים ,יחשב הפרסום הזמני כפרסום הסופי.
 .26מועדי תעמולת הבחירות
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 .26.1תקופת תעמולת הבחירות תחל  24שעות לאחר פרסום רשימת המועמדים הסופית.
 .26.2מיום פרסום רשימת המועמדים הסופית ועד למועד פרסום תוצאות הבחירות ,מותרת תעמולת
בחירות בהתאם לפרק זה.
 .27תעמולת בחירות
 .27.1כל מועמד או מועמדת רשאי לפרסם בפני ציבור הבוחרים את המצע על-פיו הוא מבקש להיבחר
ולייצג .הפנייה והפרסום ייעשו בכתב ,בעל-פה או בכל דרך אחרת אשר ימצא המועמד לנכון בכפוף
לכל דין.
 .27.2כל מועמד או מועמדת רשאי לפרסם את מצעו ביחד עם מועמדים אחרים ולהציג מצע משותף זה
בפני כלל ציבור הבוחרים.
 .28תעמולה אסורה
 .28.1על המועמדים ו/או מי מטעמם חל איסור לתת מתנות במסגרת תעמולת הבחירות וזאת למעט:
כובעים ,חולצות ,סטיקרים וניירות עמדה ובלבד שאין באלו ערך כלכלי.
 .28.2על המועמדים ו/או מי מטעמם חל איסור להשתמש בעיתונות הכתובה או המשודרת.
 .28.3לא תנוהל על-ידי המועמדים ו/או מי מטעמם כל תעמולה שיש בה ביטוי אלימות פיזית ו/או
מילולית ו/או עבירה לכאורה על חוק איסור לשון הרע ,תשכ"ה 1965-על תיקוניו וכל דין אחר.על
המועמדים ו/או מי מטעמם חל איסור להשתמש בציוד האגודה ,ערוצי התקשורת השיווקית ומתקניה
לצרכי תעמולת הבחירות.
 .28.4על המועמדים ו/או מי מטעמם להעניק טובות הנאה ו/או לשדל בוחרים להצבעה על מנת להשפיע
על דעת הבוחרים.
 .29פרסום מודעות וחומר כתוב
 .29.1על החומר הפרסומי המופץ ו/או מחולק על-ידי המועמדת או מי מטעמו אסורה הופעת חסויות של
גופים ומוסדות ,לרבות מסחריים ו/או שמות מפלגות פוליטיות ו/או תאים פוליטיים.
 .29.2תליית מודעות פרסום ו/או חלוקת חומר פרסומי הינה מותרת ,למעט במשרדי האגודה למען
הלהט"ב. .
 .29.3אין לכסות ,לקרוע או להשחית מודעות של מועמדים בבחירות.
 .30מימון הבחירות
 .30.1לא יקבל מועמד סיוע ו/או מימון ו/או ייעוץ מגוף פוליטי ו/או מפלגתי ו/או כל גוף אחר שיש בו חשש
לניגוד אינטרסים עם האגודה ו/או עקרונותיה.

סימן ו' :פרסום התוצאות
 .31קביעת התוצאות
 .31.1ועדת הבחירות תהא רשאית לפסול את הבחירות בשלמותן או בחלקן או לפסול את הבחירות
לגבי מועמדים או מועמדות מסויימות ,וזאת בכל אחד מן המקרים הבאים:
 .31.1.1במקרה שנמצאים בידי הוועדה ממצאים המעידים על זיוף קולות.
 .31.1.2במקרה של פרסום תעמולה אסורה או פרסום מודעות וחומר כתוב אסור ,כקבוע בנוהל זה.
 .31.1.3במקרה של קבלת סיוע ו/או מימון ו/או ייעוץ מגוף פוליטי ו/או מפלגתי ו/או כל גוף אשר פועלו
נוגד את מטרות וערכי האגודה למען הלהט"ב.
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 .31.1.4במקרה של פגיעה בטוהר הבחירות על ידי ניסיון להשפיע על דעת הבוחרים דרך מתן טובות
הנאה ו/או שידול בוחרים להצבעה .
 .31.2יו"ר ועדת הבחירות יאשר ,עם סיום ספירת הקולות את תוצאות הבחירות וימסור אותן בכתב
למנכ"ל האגודה .מרגע פרסום תוצאות הבחירות ,מפסיק לכהן הועד המנהל הקודם ונכנס הועד
החדש לתפקידו.
 .31.3תוצאות הבחירות יירשמו בפרוטוקול ,שייחתם על-ידי יו"ר ועדת הבחירות.
 .31.4ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות ,ובמקרים של פסילה חלקית של התוצאות הסופיות
החלקיות ,תוך  24שעות ממועד סיום ספירת הקולות.
 .32הגשת ערעורים על תוצאות הבחירות
 .32.1כל חבר וחברת אגודה יהא רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות.
 .32.2הערעור יוגש בכתב ליו"ר ועדת הבחירות תוך  24שעות ממועד פרסום התוצאות.
 .32.3בכל ערעור יציין המערער את:
 .32.3.1שם המועמד או המועמדות שבעניינם מוגש הערעור
 .32.3.2שם המערער כתובתו ,מספר תעודת זהותו
 .32.3.3נימוקי הערעור.
 .32.4העתק הערעור יימסר על ידי ועדת הבחירות למי שעלול להיפגע מן הערעור ויותר לו להגיש
תגובתו בכתב ליו"ר ועדת הבחירות בתוך פרק זמן סביר ,שעליו תודיע לו וועדת הבחירות ,לשם
השמעת התנגדותו לערעור.
 .33בירור ערעורים ופסילת בחירות
 .33.1תוך  48שעות מתום המועד להגשת הערעורים ,תעיין ועדת הבחירות בטיעוני המערערים ותכריע
בכל הערעורים שהוגשו לה לפי סימן זה.
 .33.2ועדת הבחירות תהא רשאית לדחות את הערעורים ולאשר את תוצאות הבחירות ,או לקבל את
הערעורים ולפסול את הבחירות בשלמותן.
 .33.3ועדת הבחירות תנמק בכתב כל החלטה בערעורים לפי פרק זה ,ותאפשר לכל חבר אגודה ,על-פי
פנייתו ,לעיין בנימוקים שניתנו לקבלת ההחלטה.
 .33.4אם בתום בירור הערעורים לפי סימן זה תושלם בחירת כל חברי וחברת הועד ,תפרסם ועדת
הבחירות את תוצאות הבחירות הסופיות ,תוך  24שעות מהמועד שנקבע לסיום הדיון בערעורים.
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