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סימן א': עקרונות

שיטת הבחירות.1

חברי וחברות הועד המנהל ייבחרו בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות..1.1

שעות.12פניעלתתאפשרהצבעהמקוון,באופןתערכנההבחירות.1.2

אביב,תל,26גאוןסעדיהבכתובתהעמותותבביתהאגודהבמשרדייוצבפיזימקוונתהצבעהאתר.1.3
האגודה.ידיעלהבחירותמועדלפניימים14עדיפורסמואשרובימיםבשעותלקהלנגישויהיה

כברשהםכפילמעטהבחירות,סיוםלאחרישמרולאוהבוחריםהבוחרותשלהאישייםפרטיהם.1.4
שמורים בספרי האגודה ובפנקס החברים.

מספר חברי הועד המנהל.2
חברים7עלויעמודהאגודהשלהכלליתהאסיפהבהחלטתנקבעהוועדוחבריחברותמספר.2.1

זה.במסמךהאמוריםלנהליםבהתאםבבחירותיבחרואשראגודהוחברותחברי5מתוכםוחברות,

יבחרואשרוהחברותהחבריםהרכב,30.08.2022ה-מהתאריךהכלליתהאסיפהלהחלטתבהתאם.2.2
בבחירות יכלול שלושה שריונים.

הטרנסית.מהקהילהלנציגות1מושב.2.2.1

לנשים.מושבים2.2.2.2

יאושרשלאככלהעמותה.רשםידיעלהעמותהתקנוןשלאישורועםתבוא2.2סעיףשלהחלתו.2.3
תקנון העמותה, יתקיימו הבחירות ללא שריוני מושבים.

מועד הבחירות.3

הבחירות לועד המנהל תתקיימנה אחת לשלוש שנים..3.1

.4.12.2022ראשוןיוםיהיה2023-2026המנהלהועדלמושבהבחירותתתקיימנהבוהמועד.3.2

פרסום מועד הבחירות.4

האחריםוהמועדיםהערעורמועדיהמועמדות,הגשתמועדייפורסמוהבחירות,מועדפרסוםעם.4.1
הקשורים בבחירות.

הזכות לבחור.5

הזכות לבחור בבחירות לועד המנהל נתונה לכל חבר וחברת אגודה..5.1

ידיעלהמוכרתאוהמוכרמיכליהיההמנהללועדבבחירותלבחורהרשאיאגודהוחברתחבר.5.2
הבחירות.מועדטרםשעות12עדבאגודהחברהאוכחברהאגודה

המנהל.לועדנציגים.ות5עדלבחוררשאייהאאגודהוחברחברהכל.5.3

קולו של כל חברה וחבר אגודה יהיה שווה לקול אחד..5.4

הזכות להיבחר.6
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חברה וחבר אגודה רשאי להגיש מועמדותו:.6.1

מועדטרםהפחות,לכלחודשים,3שלזמןפרקאגודהכחבראוכחברהרשוםהינו.6.1.1
הבחירות.

שלהמשנהמועדותבאחתומכהנתמכהןאובאגודהתפקידובעלתכבעלומכהנתמכהןאינו.6.1.2
האגודה, למעט הועד המנהל של האגודה.

ערכיאתהנוגדתאגידו/אובעמותהובכירהבכירתפקידובעלתכבעלומכהנתמכהןאינו.6.1.3
ומטרות האגודה למען הלהט"ב..

לא הורשע והורשעה בעבירות מין..6.1.4

יחד.6.1בסעיףהמפורטיםהקריטריוניםבכללעמודומועמדתמועמדעל.6.2

השתתפות האגודה ומעורבות בבחירות.7

ככלרבהלהשתתפותלהביאכדישונות,בפעולותוהןבהסברההןשבידה,כלתעשההאגודה.7.1
המצביעיםשיעורלהגדלתובמיוחדהאגודהלוועדהבחירותבמהלךוחברותחבריםשלהאפשר

ושיעור החברים והחברות המגישים מועמדות.

ואופןזמןהמאפשרבאופןהמועמדיםכלאתלהציגהאגודהעלהאגודה,ידיעלשיינקטובפעולות.7.2
חשיפה שוויוני.

האגודה לא תקדם, תסייע ו/או תתמוך במועמדת ומועמד מסוים..7.3

סימן ב': ועדת הבחירות

הרכב הוועדה.8
.17.08.2022מיוםבהחלטההאגודהשלהמנהלהועדידיעלשאושרכפיהוועדההרכב

יו"ר ועדת הבחירות, שי שידלוב..8.1

חברת ועדת בחירות , ישראלה קסוטו..8.2

חברת ועדת בחירות, רוני בלינקי..8.3

סמכויות יו"ר ועדת הבחירות.9
בכלמלאות,סמכויותהוועדהחבריעםביחדלוונתונותהבחירותעלהמפקחיהאהבחירותועדתיו"ר

עניין הנוגע לקביעה, קיום, ביצוע, שמירה ואכיפה של נהלי הבחירות לרבות:
בכל עניין הנוגע להגשת מועמדויות, עררים ונהלי ההצבעה..9.1
בכל עניין הנוגע לתהליך ספירת הקולות וקביעת תוצאות הבחירות..9.2
קביעת סדרי ונהלי בחירות כלליים בעניינים שלא הוסדרו בתקנון האגודה או בהחלטותיה התקפות..9.3

סמכות ועדת הבחירות.10
בנוסף לכל סמכות הקנויה במפורש לוועדת הבחירות, תהא הוועדה מוסמכת:.10.1
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אוהאגודהבתקנוןהוסדרושלאענייניםבאותםכללייםבחירותונהליסדרילקבוע.10.1.1
בהחלטותיה התקפות.

לדון ולהכריע בערעורים שיוגשו לה על-ידי חברי וחברות אגודה בעלי ובעלות זכות בחירה..10.1.2
במקרהענישהו/אואכיפהלרבותהבחירות,תעמולתקיוםונהלילסדריהנוגעבכללקבוע.10.1.3

של הפרת סדרי ונהלי הבחירות.
לקבוע את סדרי עבודתה..10.1.4

לוועדת הבחירות הסמכות להטיל על כל מועמד אחת או יותר מהסנקציות הבאות:.10.2

התראה – ההתראה תהא בעל פה או בכתב, לפי שיקול דעת הוועדה..10.2.1

הבחירותנהליו/אוהתקנוןהוראותאתהמפרומועמדמועמדתלכלהקולותמספרהפחתת.10.2.2
ו/או הוראות ועדת הבחירות.

כקלה;שתוגדרהפרהבגיןמהקולות5%עדלהפחיתמוסמכתהבחירותועדת.10.2.2.1

שתוגדרהפרהבגיןמהקולות10%עדלהפחיתמוסמכתהבחירותועדת.10.2.2.2
כבינונית;

שתוגדרהפרהבגיןמהקולות20%עדלהפחיתמוסמכתהבחירותועדת.10.2.2.3
כחמורה.

בינונית,(קלה,ההפרהחומרתאתלקבועהבלעדיהדעתשיקולנתוןהבחירותלוועדת.10.2.3
חמורה) ואת הסנקציה שתוטל בהתאם לקריטריונים הבאים:

משך ההפרה..10.2.3.1

מידת ההשפעה של ההפרה על ציבור הבוחרים..10.2.3.2

מידת הפגיעה בצדדים שכנגד כתוצאה מההפרה..10.2.3.3

כל קריטריון אחר שוועדת הבחירות תמצא כרלבנטי בנסיבות העניין..10.2.3.4

לאחראלאזה,בסעיףהקבועותמהסנקציותסנקציההטלתעלהבחירותועדתתחליטלא.10.3
הוזמןהמועמדאוהחבראםבפניה.טענותיואתלהשמיענאותההזדמנותלמועמדאולחברשניתנה
הטלתעללהחליטהבחירותועדתרשאיתהוזמן,אליהלישיבההתייצבולאטענותיולהשמיע

הסנקציה ללא נוכחותו בישיבה.

החלטות ועדת הבחירות.11
אופן קבלת ההחלטות בוועדת הבחירות יהא כדלקמן:

החלטות ועדת הבחירות תתקבלנה ברוב קולות של חבריה..11.1
במקרה של שוויון קולות, ליו"ר הוועדה הקול המכריע..11.2
הוועדה,מחבריאחדחסרבובהרכבתתקבלהיאאםהבחירותועדתבהחלטתפגםיהאלא.11.3

ובלבד שלא יהא זה יו"ר ועדת הבחירות.

ישיבות ועדת הבחירות.12
ישיבות ועדת הבחירות יתנהלו באופן הבא:

ועדתיו"רואתישנם,אםהמשקיפים,אתהוועדה,חבריאתליידעאחראייהאהוועדהיו"ר.12.1
הביקורת לגבי מועדי כינוס הוועדה.
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יו"ריהיהמהשנייםשאחדובלבדמחבריה,שנייםיהיההבחירותועדתלישיבותהחוקיהמניין.12.2
הוועדה.

אוהבחירותונהלילסדריהמתייחסותהחלטותבפרוטוקול.תרשמנההבחירותועדתהחלטותכל.12.3
החלטות משמעותיות אחרות, לפי שיקול דעת הוועדה, תפורסמנה באמצעי התקשורת המקובלים.

סימן ג': ספר הבוחרים והבוחרות

פרסום ראשוני.13
ועדת הבחירות תפרסם את דרכי העיון בספר הבוחרים והבוחרות עם פרסום מועד הבחירות..13.1
מעןזהות,תעודותפירוטובוהאגודה,מנכ"לידיעלשיערךדו"חיהאוהובחרותהבוחריםספר.13.2

ומועד הצטרפותו של כל חבר באגודה.

הצגת ספר הבוחרים והבוחרות.14
נאותהבצורההאגודהוחברתחברילעיוןיוצגוהבוחרותהבוחריםשספרתוודאהבחירותועדת.14.1

ולפרקי זמן נאותים.
תל,26גאוןסעדיהרחובהעמותות,בביתהאגודהמשרדיהינוהבוחריםבספרהעיוןמקום.14.2

אביב.

סימן ד': המועמדים

מועדים להגשת מועמדות.15
הגשתפתיחתעלההודעהפרסוםמיוםהחלהמנהללועדלבחירותמועמדותלהגישניתן.15.1

יום.14ויימשךקיומןומועדהמועמדות

אופן הגשת המועמדות.16
שייקבעוובמועדיםבמקוםאישי,באופןהמועמדתאוהמועמדעל-ידיתיעשההמועמדותהגשת.16.1

על-ידי ועדת הבחירות, על גבי טופס הרשמה מקוון שיומצא על-ידי הוועדה, ואשר בו יצוינו:

שם המועמד והמועמדת.16.1.1

כתובתו וכתובתה.16.1.2

מספר תעודת זהותו וזהותה.16.1.3

פסילת מועמדים או מועמדות.17
ועדת הבחירות תפסול, מיוזמתה, כל מועמד או מועמדת אשר:

לא הגיש מועמדותו באופן האמור בסימן זה..17.1.1

.03/09/2022ליוםהמעודכןהבוחריםבספרמופיעאינושמו.17.1.2

פרסום רשימת מועמדות זמנית.18
מתוםשעות24מ-יאוחרלאהזמניתוהמועמדותהמועמדיםרשימתאתתפרסםהבחירותועדת.18.1

המועד להגשת המועמדות.
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הגשת ערעורים.19
כל חבר וחברת אגודה רשאי לערער על רשימת המועמדים והמועמדות  הזמנית..19.1
המועמדותרשימתפרסוםמיוםימים2מ-יאוחרלאהבחירותועדתליו"רבכתביוגשערעור.19.2

הזמנית.
עמוההתקשרותפרטישלו,הזהותתעודתמספרכתובתו,שמו,אתהמערעריצייןערעורבכל.19.3

ואת נימוקי ערעורו.
להגישלוויותרהערעורמןלהיפגעשעלוללמיהבחירותועדתידיעליימסרהערעורהעתק.19.4

לערעור.התנגדותוהשמעתלשםשעות24תוךהבחירותועדתליו"רבכתבתגובתו

בירור ערעורים.20
המערעריםטיעוניאתהבחירותועדתתקבלהערעורים,להגשתהאחרוןמהמועדימים2תוך.20.1

בכתב ותכריע בכל הערעורים שהוגשו לה לפי סימן זה.
החלטות הוועדה בערעורים תהיינה סופיות..20.2

פרסום סופי.21
לאחרשעות24מ-יאוחרלאהסופיתוהמועמדותהמועמדיםרשימתאתתפרסםהבחירותועדת.21.1

שתחליט בערעורים שהוגשו לה בכתב לפי סימן זה.

סימן ה': ניהול הבחירות

ניהול יום הבחירות.22
הבחירות תנוהלנה על-ידי ועדת הבחירות ותערכנה בפיקוחה. לוועדת הבחירות הסמכות הבלעדית לקבוע

את:
שיטת ההצבעה המקוונת..22.1
מספר אתרי ההצבעה..22.2
פרקי הזמן הנתונים להצבעה בבחירות..22.3
נהלי ספירת הקולות ופרסום התוצאות..22.4
כל הסדרים אחרים ביחס לאופן ניהול הבחירות..22.5

ערעור על נהלי הבחירות.23
במסמךהמפורטיםהנהליםפרסוםממועדשבועתוךלהגיש,רשאייהאאגודהוחברתחברכל.23.1

זה, ערעור בכתב על הנהלים ליו"ר ועדת הבחירות.

דיון בערעורים.24
להגשתהאחרוןמהמועדשעות72מ-יאוחרלאזהסימןלפיבערעוריםתדוןהבחירותועדת.24.1

הערעורים.
החלטות הוועדה בערעורים שיוגשו לפי סימן זה תהיינה סופיות..24.2

פרסום סופי.25
לדיוןהאחרוןמהמועדשעות24תוךהסופייםהבחירותנהליאתתפרסםהבחירותועדת.25.1

בערעורים. כל עוד לא הוגשו ערעורים, יחשב הפרסום הזמני כפרסום הסופי.

מועדי תעמולת הבחירות.26
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הסופית.המועמדיםרשימתפרסוםלאחרשעות24תחלהבחירותתעמולתתקופת.26.1
תעמולתמותרתהבחירות,תוצאותפרסוםלמועדועדהסופיתהמועמדיםרשימתפרסוםמיום.26.2

בחירות בהתאם לפרק זה.

תעמולת בחירות.27
להיבחרמבקשהואעל-פיוהמצעאתהבוחריםציבורבפנילפרסםרשאימועמדתאומועמדכל.27.1

בכפוףלנכוןהמועמדימצאאשראחרתדרךבכלאובעל-פהבכתב,ייעשווהפרסוםהפנייהולייצג.
לכל דין.

זהמשותףמצעולהציגאחריםמועמדיםעםביחדמצעואתלפרסםרשאימועמדתאומועמדכל.27.2
בפני כלל ציבור הבוחרים.

תעמולה אסורה.28
למעט:וזאתהבחירותתעמולתבמסגרתמתנותלתתאיסורחלמטעמםמיו/אוהמועמדיםעל.28.1

כובעים, חולצות, סטיקרים וניירות עמדה ובלבד שאין באלו ערך כלכלי.
על המועמדים ו/או מי מטעמם חל איסור להשתמש בעיתונות הכתובה או המשודרת..28.2
ו/אופיזיתאלימותביטויבהשישתעמולהכלמטעמםמיו/אוהמועמדיםעל-ידיתנוהללא.28.3

אחר.עלדיןוכלתיקוניועל1965תשכ"ה-הרע,לשוןאיסורחוקעללכאורהעבירהו/אומילולית
ומתקניההשיווקיתהתקשורתערוציהאגודה,בציודלהשתמשאיסורחלמטעמםמיו/אוהמועמדים

לצרכי תעמולת הבחירות.
להשפיעמנתעללהצבעהבוחריםלשדלו/אוהנאהטובותלהעניקמטעמםמיו/אוהמועמדיםעל.28.4

על דעת הבוחרים.

פרסום מודעות וחומר כתוב.29
שלחסויותהופעתאסורהמטעמומיאוהמועמדתעל-ידימחולקו/אוהמופץהפרסומיהחומרעל.29.1

גופים ומוסדות, לרבות מסחריים ו/או שמות מפלגות פוליטיות ו/או תאים פוליטיים.
למעןהאגודהבמשרדילמעטמותרת,הינהפרסומיחומרחלוקתו/אופרסוםמודעותתליית.29.2

הלהט"ב. .
אין לכסות, לקרוע או להשחית מודעות של מועמדים בבחירות..29.3

מימון הבחירות.30
חששבושישאחרגוףכלו/אומפלגתיו/אופוליטימגוףייעוץו/אומימוןו/אוסיועמועמדיקבללא.30.1

לניגוד אינטרסים עם האגודה ו/או עקרונותיה.

סימן ו': פרסום התוצאות

קביעת התוצאות.31
הבחירותאתלפסולאובחלקןאובשלמותןהבחירותאתלפסולרשאיתתהאהבחירותועדת.31.1

לגבי מועמדים או מועמדות מסויימות, וזאת בכל אחד מן המקרים הבאים:
במקרה שנמצאים בידי הוועדה ממצאים המעידים על זיוף קולות..31.1.1
במקרה של פרסום תעמולה אסורה או פרסום מודעות וחומר כתוב אסור, כקבוע בנוהל זה..31.1.2
פועלואשרגוףכלו/אומפלגתיו/אופוליטימגוףייעוץו/אומימוןו/אוסיועקבלתשלבמקרה.31.1.3

נוגד את מטרות וערכי האגודה למען הלהט"ב.
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טובותמתןדרךהבוחריםדעתעללהשפיעניסיוןידיעלהבחירותבטוהרפגיעהשלבמקרה.31.1.4
הנאה ו/או שידול בוחרים להצבעה .

בכתבאותןוימסורהבחירותתוצאותאתהקולותספירתסיוםעםיאשר,הבחירותועדתיו"ר.31.2
הועדונכנסהקודםהמנהלהועדלכהןמפסיקהבחירות,תוצאותפרסוםמרגעהאגודה.למנכ"ל

החדש לתפקידו.
תוצאות הבחירות יירשמו בפרוטוקול, שייחתם על-ידי יו"ר ועדת הבחירות..31.3
הסופיותהתוצאותשלחלקיתפסילהשלובמקריםהבחירות,תוצאותאתתפרסםהבחירותועדת.31.4

הקולות.ספירתסיוםממועדשעות24תוךהחלקיות,

הגשת ערעורים על תוצאות הבחירות.32
כל חבר וחברת אגודה יהא רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות..32.1
התוצאות.פרסוםממועדשעות24תוךהבחירותועדתליו"רבכתביוגשהערעור.32.2
בכל ערעור יציין המערער את:.32.3

שם המועמד או המועמדות שבעניינם מוגש הערעור.32.3.1
שם המערער כתובתו, מספר תעודת זהותו.32.3.2
נימוקי הערעור..32.3.3

להגישלוויותרהערעורמןלהיפגעשעלוללמיהבחירותועדתידיעליימסרהערעורהעתק.32.4
לשםהבחירות,וועדתלותודיעשעליוסביר,זמןפרקבתוךהבחירותועדתליו"רבכתבתגובתו

השמעת התנגדותו לערעור.

בירור ערעורים ופסילת בחירות.33
ותכריעהמערעריםבטיעוניהבחירותועדתתעייןהערעורים,להגשתהמועדמתוםשעות48תוך.33.1

בכל הערעורים שהוגשו לה לפי סימן זה.
אתלקבלאוהבחירות,תוצאותאתולאשרהערעוריםאתלדחותרשאיתתהאהבחירותועדת.33.2

הערעורים ולפסול את הבחירות בשלמותן.
על-פיאגודה,חברלכלותאפשרזה,פרקלפיבערעוריםהחלטהכלבכתבתנמקהבחירותועדת.33.3

פנייתו, לעיין בנימוקים שניתנו לקבלת ההחלטה.
ועדתתפרסםהועד,וחברתחבריכלבחירתתושלםזהסימןלפיהערעוריםבירורבתוםאם.33.4

בערעורים.הדיוןלסיוםשנקבעמהמועדשעות24תוךהסופיות,הבחירותתוצאותאתהבחירות
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