נספח א'

תקנון הבחירות של
ארגון נכי צה"ל וקרן נכי צה"ל
נספח לתקנון העמותה

אושר על ידי הועידה הארצית ה –  99מיום 3.7.2018
אושר ע"י רשם העמותות ביום 17.9.2018

פרק א'  -הוראות כלליות
א .פרשנות
בתקנות אלו -
.1

מחוז – כהגדרתו בסעיף  3של תקנון העמותה;

.2

מקום הקלפי – החדר שבו יושבת ועדת הקלפי ובו מוצבת הקלפי במועד הבחירות;

.3

פרגוד ההצבעה – המקום שבו יכול הבוחר לסמן את נבחריו על פתק ההצבעה ולהכניסו למעטפת
ההצבעה באופן שאינו גלוי לעין הזולת.

.4

קלפי – התיבה שבה מכניסים את מעטפות ההצבעה לצורך ספירת הקולות בבחירות;

.5

תקנון העמותה – התקנון הרשום של ארגון נכי צה"ל.

ו"א  .99ר"ע .6
מיום
17.9.18

כל מועד הקבוע בתקנון זה שהסתיים ביום שישי ,שבת ,בערב חג ,בחג או בחול המועד ,יוקדם ליום
שלפני כן או יתאחר ליום שלאחר מכן ,כך שבכל מקרה המועד בו עוסק הסעיף יוארך.
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ב .מועד הבחירות וועדת הבחירה
.1

הבחירות למועצות המחוז של העמותה יערכו אחת ל 5 -שנים (להלן" :קדנציה") בתאריך שיקבע על
ידי הועד הארצי ובלבד שתאריך זה יהיה לא יאוחר מ –  60יום לאחר תום הקדנציה (להלן" :מועד
הבחירות").

.2

מועד הבחירות יקבע על ידי הועד הארצי לא יאוחר מ 180-יום קודם למועד הבחירות ,ויפורסם
בביטאון הלוחם הראשון שיתפרסם לאחר קביעת הועד הארצי .הפרסום יעשה במקום בולט ושלא
בצמידות לתמונות בעלי תפקידים ,כהגדרתם בתקנון הארגון .בנוסף ,יעשה הפרסום בדרך שלא
תהיה בה תעמולת בחירות לכל גורם שהוא .הפרסום יכלול את התאריך בו יפורסם ספר הבוחרים
והבהרה לעניין אחריותו של החבר לוודא האם שמו נכלל בספר הבוחרים.

.3

באותה ישיבה שבו קבע הועד הארצי את מועד הבחירות ,ימנה הועד הארצי מבין חבריו ועדה שתמנה
 2חברי ועד ארצי ואת יו"ר הועד הארצי (ובסך הכל  3חברים) ,שתקרא ועדת הבחירה .ועדת הבחירה
תתכנס תוך  15ימים ממועד מינויה ותמליץ לועידה הארצית על זהות יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
וכן על השכר שישולם לחברי ועדת הבחירות המרכזית.

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

ג .פרסום והודעות לציבור הבוחרים על ידי ועדת הבחירות המרכזית
.1

לא יאוחר מ 30-יום קודם למועד הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית את עיקר סדרי ונוהלי
הבחירות ,בביטאון "הלוחם" ,בלוחות המודעות במחוזות ,במתקני העמותה ,ובאמצעי תקשורת
אחרים על פי שיקול דעתה.

ו"א  .99ר"ע .2

ועדת הבחירות המרכזית תשלח בדואר רגיל לביתו של כל חבר המופיע בספר הבוחרים את עיקר סדרי
ונוהלי הבחירות וציון מספר הקלפי ומקום הקלפי בו החבר בוחר ,על מנת שכל הבוחרים יוכלו למצות
את זכותם לבחור ולהיבחר למועצת המחוז .המשלוח יעשה לא יאוחר מ –  30יום קודם למועד
הבחירות.

ו"א  .99ר"ע .3

לא יאוחר מ 30-יום קודם למועד הבחירות תוצג בכל מחוז רשימת המועמדים המאושרת כשהיא
מודפסת על נייר לבן וחתומה בחותמת ועדת הבחירות המרכזית .בנוסף ,תוצג בכל בית לוחם רשימת
המועמדים של המחוז בו מצוי בית הלוחם.

מיום
17.9.18

מיום
17.9.18
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פרק ב' – ועדות הבחירות
ד .ועדות בחירות מחוזיות
.1

המועצה של כל מחוז תבחר לא יאוחר מ 150-יום קודם למועד הבחירות בחמישה חברי עמותה ,שאינם
נושאים בכל תפקיד שהוא בעמותה ,בין בשכר ובין שלא בשכר ,לרבות נושאי משרה כהגדרתם בתקנון
הארגון ,שאחד מהם יבחר על ידי המועצה כיושב ראש והם ישמשו יחד כועדת הבחירות המחוזית.

.2

ועדת הבחירות המחוזית תבצע את הבחירות במחוז ,לפי הוראות ועדת הבחירות המרכזית ותחת
פיקוחה.

ה .ועדת הבחירות המרכזית
.1

יושבי ראש ועדות הבחירות המחוזיות ,ישמשו כחברי ועדת הבחירות המרכזית וחברותם בועדת
הבחירות המרכזית תאושר על ידי הועידה הארצית ,בישיבת הועידה הארצית שבה יבחר יו"ר ועדת
הבחירות המרכזית.

.2

חברי ועדת הבחירות המרכזית אינם רשאים להציג את מועמדותם בבחירות מאותה עת שבה נבחרו
כחברי ועדת הבחירות המרכזית ועד למועד בו יפסיקו לשמש כחברי ועדת הבחירות האמורה.

.3

חברי ועדת הבחירות המרכזית יקבלו שכר עבור מילוי תפקידם כקבוע בתקנון זה .שכרם של חברי
ועדת הבחירות המרכזית יקבע על ידי הועידה הארצית ,בישיבה שבה יבחר יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית ,על פי המלצה של ועדת הבחירה ,כהגדרתה לעיל.

ו .יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
.1

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יבחר על ידי הועידה הארצית לא יאוחר מ 120-יום קודם למועד
הבחירות ,על פי המלצה של ועדת הבחירה ,כהגדרתה דלעיל.

.2

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה בעל כישורים מתאימים לתפקיד זה ולא יהיה חבר העמותה.

.3

במועד בחירת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,תבחר הועידה הארצית ממלא מקום ליו"ר ועדת
הבחירות המרכזית ,מבין חברי ועדת הבחירות המרכזית האחרים.

ז .סמכויות ועדות הבחירות
.1

ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות המחוזיות יהיו אחראיות לנהל את הבחירות ולפקח על
ביצוען.
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.2

ועדת הבחירות המרכזית תקבע את סדרי עבודתן וסמכויותיהן של וועדות הבחירות המחוזיות ככל
שאלה לא נקבעו בתקנון העמותה או בתקנון זה .ועדות הבחירות המחוזיות יקבעו את סדרי עבודתן
ככל שאלה לא נקבעו על ידי תקנון זה ועל ידי ועדת הבחירות המרכזית.

.3

ועדת הבחירות המרכזית תקבע את המועדים הרלבנטיים לעניין תקנון זה ככל שאלה לא נקבעו בו,
בתוך פרק זמן סביר לאחר היבחרה.

.4

ועדת הבחירות המרכזית תהא רשאית להסתייע בעובדי העמותה ועובדים אחרים לרבות עובדים
בשכר ,לניהול הבחירות.

.5

ועדות הבחירות המחוזיות תבצענה את הבחירות במחוזות ,לפי הוראות ועדת הבחירות המרכזית
ותחת פקוחה .במסגרת תפקידי הפקוח שלה ,רשאית ועדת הבחירות המרכזית לשלוח לכל מקום קלפי
נציג מטעמה שאינו חבר באותו מחוז .נציג זה יהיה רשאי להימצא במקום הקלפי מתחילת הבחירות
ועד גמר ספירת הקולות.

ו"א  .99ר"ע .6

ועדת הבחירות המרכזית וועדות הבחירות המחוזיות תערכנה פרוטוקולים מישיבותיהן .העתקי
הפרוטוקולים מישיבות ועדות הבחירות המחוזיות יועברו לעיון ועדת הבחירות המרכזית ,לא יאוחר
מחמישה ימים ממועד הישיבה שלגביה נערך הפרוטוקול .ההצבעה בועדת הבחירות המרכזית ובועדות
הבחירות המחוזיות תעשה בהרמת ידיים ,אולם אם נדרש הדבר על –ידי  10%מחברי הועדה
הרלוונטית הנוכחים ,תיערך הצבעה חשאית.

ו"א  .99ר"ע .7

תלונה בנושא הבחירות שתוגש לועדת הבחירות המחוזית תועבר על ידי יו"ר ועדת הבחירות המחוזית
ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,תוך  3ימים מיום קבלתה .יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יקבע ,תוך
 3ימים מיום קבלת התלונה האם מדובר בנושא עקרוני או נושא אחר הדורש התערבות של ועדת
הבחירות המרכזית ,ויודיע על החלטתו מיידית ליו"ר ועדת הבחירות המחוזית .החליט יו"ר ועדת
הבחירות המרכזית כי ועדת הבחירות המרכזית תדון בעניין ,תדון זו בתלונה בישיבתה הקרובה ולא
יאוחר מ 21 -ימים ממועד קבלתה .החליט יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שועדת הבחירות המחוזית
תדון בתלונה ,תוחזר התלונה ליו"ר ועדת הבחירות המחוזית הרלוונטית ,בהקדם האפשרי .ועדת
הבחירות המחוזית תדון בתלונה לא יאוחר מ 10 -ימים ממועד החזרת התלונה .פרוטוקול ועדת
הבחירות המחוזית בעניין תלונה זו יובא לעיון ועדת הבחירות המרכזית.

מיום
17.9.18

מיום
17.9.18

על תלונה שהוגשה ישירות לועדת הבחירות המרכזית או ליושב ראשה ,יחולו הכללים האמורים ,ובכל
מקרה יידע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית את יו"ר ועדת הבחירות המחוזית הרלוונטית על הגשת
התלונה ומהותה ,מיד עם קבלתה.
מובהר כי על אף האמור ,כל תלונה שתוגש במהלך  21הימים שלפני הבחירות תידון באופן המיידי
האפשרי על ידי ועדת הבחירות המרכזית.
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ח .ועדות הקלפי
.1

לא יאוחר מחמישה ימים קודם למועד הבחירות תמנה ועדת הבחירות המחוזית ועדת קלפי לכל קלפי
שבמחוז.

.2

ועדת קלפי תמנה שלושה אנשים ,ו – שלושה ממלאי מקום .חברי ועדת הקלפי וכן ממלאי המקום לא
יהיו חברי הארגון ולא תהיה להם כל קרבה משפחתית או אחרת למועמדים עצמם ו/או לחברי ועדת
הקלפי ו/או ממלאי המקום האחרים.

.3

ועדות הבחירות המחוזיות תהינה רשאיות באישור ועדת הבחירות המרכזית ,למנות לועדת הקלפי
עובדים בשכר אשר ישמשו כחברי ועדת הקלפי.

.4

ועדת הבחירות המחוזית תמנה לכל ועדת קלפי ,מתוך חברי ועדת הקלפי ,יו"ר ,אשר יהיה אחראי על
פעולתה ,וכן תמנה ממלא מקום ליו"ר מבין שלושת ממלאי המקום שמונו כאמור .יו"ר ועדת קלפי
יקבע את סדרי עבודתה ואת חלוקת התפקידים בין חבריה.

.5

ועדת קלפי תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי ,בכפוף להוראות תקנון העמותה ותקנון
זה ובהתאם להוראות ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית.

.6

ביום הבחירות לא יפחת מספר חברי ועדת הקלפי הנוכחים במקום הקלפי ,בכל עת ,משניים.

.7

ועדת הבחירות המרכזית תקבע בכתב ,מעת לעת ,את סמכויותיהן וסדרי עבודתן של ועדות הקלפי,
ככל שאלו לא נקבעו בתקנון זה.

.8

הוחלט על ניהול הבחירות כאמור בתקנה לד' לתקנון זה ,באמצעות חברה חיצונית ,תסמיך ועדת
הבחירות המרכזית את החברה שנבחרה לניהול הבחירות לקבוע את הרכב ועדות הקלפי ,והרכב זה
יובא לאישור ועדות הבחירות המחוזיות  5ימים קודם למועד הבחירות .יתר ההוראות האמורות
בסעיף זה יחולו בשינויים המחוייבים.

ט .משקיפים
.1

מועמד שאין לו נציג במקום קלפי מסוים או במספר מקומות קלפי במחוז בו הוא מתמודד ,יהיה רשאי
למנות משקיף אחד מטעמו לכל מקום קלפי כאמור ,שיהיה רשאי להיכנס בכל עת לאותו מקום קלפי
ביום ההצבעה ולפקח על מהלך ההצבעה .המועמד יהיה רשאי למנות חליף לאותו משקיף .משקיף
יוכל להיות אך ורק חבר ארגון מאותו מחוז בו חבר המועמד.

.2

שמו של משקיף כאמור ושמו של חליפו ימסרו לועדת הבחירות המחוזית של אותו מחוז לא יאוחר מ-
 24שעות קודם לתחילת מועד הבחירות והיא תצייד את המשקיף בתג המעיד על מינויו כמשקיף.
5
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.3

המשקיף לא יהיה רשאי להתערב בעבודת ועדת הקלפי .המשקיף ישב בשולחן נפרד משולחן הקלפי
ולא ידבר עם חברי העמותה הבאים להצביע .אם יש למשקיף הערות או תלונות ירשם הדבר
בפרוטוקול.
פרק ג' – ספר הבוחרים

י .ספרי הבוחרים

ו"א .87
ר"ע מיום
7.3.13

.1

בספרי הבוחרים יכללו מי שהיו חברי העמותה במועד הקודם ב 200 -יום לפחות למועד הבחירות.

.2

ספרי הבוחרים יוכנו לפי חלוקה לחמשת המחוזות ויאושרו בחתימת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית
או ממלא מקומו ויוטבעו בחותמת הועדה.

.3

ספרי הבוחרים יהוו רשימה מוסמכת של בעלי זכות בחירה למועצות המחוז ויוכנו בהתבסס על מענו
הרשום של כל חבר בפנקס החברים של העמותה ,היינו  -המען הרשום במשרד הביטחון (כלומר ונכון
ליום  – 25.7.2012המען הרשום במשרד הפנים).
בכל הנוגע לבחירות שיערכו בשנת  – 2014הרי שלא יאוחר מ –  14ימים ממועד סיום הכנת ספר
הבוחרים כאמור ,תודיע ועדת הבחירות המרכזית בכתב לכל חבר שחל שינוי במחוז אליו הוא משתייך,
מהמחוז אליו השתייך קודם לכן ,וזאת כתוצאה משיוך חברי המחוז בהתאם למענם הרשום במשרד
הביטחון.

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

.4

ספרי הבוחרים יעמדו לעיון חברי העמותה לכל המאוחר  150יום קודם למועד הבחירות.

.5

כל מועמד שאושרה מועמדותו בבחירות למחוז מסוים יהיה רשאי לקבל דיסקט ממוחשב ,הכולל את
ספר הבוחרים של אותו מחוז ,בתנאי שיחתום על כתב התחייבות שיוכן על ידי ועדת הבחירות
המרכזית ,שלא לעשות כל שימוש בספר הבוחרים או בדיסקט למטרות אחרות מלבד לצורך הבחירות
וכן להחזיר בתום הבחירות את הדיסקט וכל העתקיו לועדת הבחירות המרכזית .דיסקט זה ימסר
לכל מועמד כאמור עד  15יום ממועד אישור רשימת המועמדים.
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ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

יא.

ערעור על זכות בחירה

.1

לכל המאוחר  150יום קודם למועד הבחירות ימצא בכל מחוז ספר הבוחרים של אותו מחוז ,על מנת
שכל חבר יוכל לעיין ברשימה האמורה בנוכחות אחד מעובדי המחוז בשעות העבודה המקובלות,
ולוודא ששמו נכלל ברשימת בעלי זכות הבחירה.

.2

חבר ששמו אינו נכלל בספר הבוחרים של אותו מחוז והוא מבקש את הכללתו ברשימה זו ,יגיש ,לא
יאוחר מ 90-יום קודם למועד הבחירות ,בקשה בכתב לועדת הבחירות המחוזית בצרוף נימוקים
והוכחות לזכותו.

.3

ועדת הבחירות המחוזית תדון בבקשה להכליל חבר בספר הבוחרים ,ותחליט אם לקבלה או לדחותה
לא יאוחר מ 60-יום קודם למועד הבחירות .ועדת הבחירות המחוזית תעביר את החלטתה לחבר.

.4

חבר שהגיש לועדת הבחירות המחוזית בקשה להיכלל בספר הבוחרים ובקשתו נדחתה רשאי ,לא
יאוחר מ 45-יום קודם למועד הבחירות ,לערער על החלטת ועדת הבחירות המחוזית לפני ועדת
הבחירות המרכזית.

.5

ועדת הבחירות המרכזית תקבל את החלטתה בערעור בתוך פרק זמן קצר ,אך לא יאוחר מ  15 -ימים
ממועד הגשת הבקשה ותעביר את החלטתה למערער .החלטת ועדת הבחירות המרכזית בערעור תהיה
סופית.

פרק ד'  -רשימת המועמדים
יב .הצגת מועמדים
ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

.1

כל חבר הרשום בספר הבוחרים ,רשאי להגיש מועמדותו לבחירה למועצת המחוז אליו הוא משתייך,
ובלבד שעומד בכל תנאים הבאים ,החל ממועד הגשת מועמדותו ועד למועד הבחירות (כולל):
 .1.1החבר לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שהורשע בעבירה שיש עימה קלון אולם חלפו
תקופת הקלון או  10שנים מיום הרשעתו או חמש שנים מיום סיום ריצוי עונשו ,המאוחר
מביניהם .להרשעה לצרכי סעיף זה תחשב גם הרשעה שאינה חלוטה.
 .1.2לגבי עבירות שאין עימן קלון  -החבר לא הורשע מעולם בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע ,או
שהורשע בעבירת עוון או פשע ,כהגדרתם בדין (למעט עבירות תעבורה ובניה) ,אולם חלפו 10
שנים מיום הרשעתו או חמש שנים מיום סיום ריצוי עונשו ,המאוחר מביניהם .להרשעה לצרכי
סעיף זה תחשב גם הרשעה שאינה חלוטה.
 .1.3לא קיים נגד החבר כתב אישום על עבירות עוון או פשע (למעט תעבורה ובניה).
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חבר המעוניין להעמיד את עצמו לבחירה ,יגיש את מועמדותו על גבי טופס מיוחד ,שיוכן ע"י ועדת
הבחירות המרכזית ,ויכלול הצהרה על האמור דלעיל ,ויימצא במשרדי המחוזות החל מיום שיקבע על
ידי ועדה זו.
.2

החבר חייב לתת הסכמתו בחתימת ידו ,להיות מועמד לבחירה למועצת המחוז וכן להמציא חתימות
של מספר חברים ממליצים הרשומים בפנקס חברי המחוז ,ואשר תומכים במועמדותו ,כמפורט להלן:
א .במחוז ירושלים יש להחתים  40חברים ממליצים.
ב .במחוז תל-אביב יש להחתים  50חברים ממליצים.
ג .במחוז חיפה יש להחתים  50חברים ממליצים.
ד .במחוז השפלה יש להחתים  40חברים ממליצים.
ה .במחוז באר-שבע יש להחתים  40חברים ממליצים.

ו"א  .99ר"ע .3

את הטפסים יש להגיש למשרדי המחוזות לא יאוחר מ 90-יום קודם למועד הבחירות עד לשעה 16:00
ביום ה 90 -שקודם למועד הבחירות .יו"ר המחוז יאשר קבלת טופס המועמדות בחתימת ידו ובחותמת
המחוז עם ציון תאריך קבלת הטופס ושעת קבלתו.

.4

ועדות הבחירות המחוזיות ירשמו בפרוטוקול את כל המועמדים אשר הגישו את מועמדותם ,תבדוק
את חברותם וזכאותם של המועמדים והממליצים ותאשר את רשימות המועמדים.

ו"א  .99ר"ע .5

ועדות הבחירות המחוזיות יעבירו לועדת הבחירות המרכזית ,לא יאוחר מ 75-יום לפני מועד הבחירות
את רשימת המועמדים לפי סדר האלף-בית .ועדת הבחירות המרכזית תאשר לא יאוחר מ 60-יום לפני
מועד הבחירות ,את רשימת המועמדים .שמות המועמדים ברשימת המועמדים יופיעו באופן המדוייק
בו הם מופיעים בספר הבוחרים ,אלא אם אישרה ועדת הבחירות המרכזית ,לבקשת מועמד ,תוספת
כינוי בצד שמו .בקשת מועמד כאמור תוגש לועדת הבחירות המרכזית עד ולא יאוחר מ –  70יום לפני
מועד הבחירות.

ו"א  .99ר"ע .6

חבר שמועמדותו לא אושרה על ידי ועדת הבחירות המחוזית או על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,יהיה
רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מ 45-יום קודם למועד הבחירות.
ועדת הבחירות המרכזית תקבל את החלטתה בערעור בתוך פרק זמן קצר אך לא יאוחר מעשרה ימים
ממועד הגשת הערעור ותעביר את החלטתה למערער .החלטת ועדת הבחירות המרכזית בערעור תהיה
סופית.

מיום
17.9.18

מיום
17.9.18

מיום
17.9.18
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יג .ביטול מועמדות
ו"א  .99ר"ע .1
מיום
17.9.18

.2

מועמד המבקש לבטל מועמדותו יגיש זאת בכתב לועדת הבחירות המחוזית ,לא יאוחר מ 21-יום קודם
למועד הבחירות .הודיע המועמד על ביטול מועמדותו כאמור ,ולאחר מכן ביקש לשוב ולהתמודד,
יידרש אותו המועמד לעמוד מחדש בכל הדרישות הקבועות בתקנון זה להגשת מועמדות ,לרבות לעניין
מועדי הגשת המועמדות ,כאילו היה מועמד חדש לגמרי.
אם הודפסו פתקי הצבעה ,תפרסם ועדת הבחירות המחוזית בלוח המודעות שבו הוצגה רשימת
המועמדים ,מודעה כדלקמן" :מועמד מס'  10ישמעאל בן – אברהם ,הסיר מועמדותו" .שמו של
המועמד ימחק מרשימת המועמדים בעט רגיל.

פרק ה' – תעמולת בחירות
יד .תעמולת הבחירות
.1

חברי ועדת הבחירות המרכזית וחברי ועדות הבחירות המחוזיות ,אינם רשאים לעסוק ,לאורך כל
תקופת הבחירות ,מיום מינויים ועד למועד הבחירות עצמו (כולל) ,בהסברה ו/או תעמולה בקשר
לבחירות.

.2

המועמדים:
 .2.1אינם רשאים לעשות כל שימוש שהוא בסמל הארגון ו/או בשם הארגון במסגרת תעמולת
הבחירות ו/או קידום הבחירות.
 .2.2אינם רשאים לבצע תעמולת בחירות ו/או קידום הבחירות בתוך מתקני הארגון ,ובכלל זה בבתי
הלוחם ובבית קיי.
 .2.3אינם רשאים לעשות שי מוש במשאבי הארגון ,לרבות בעובדים ,חברים ,משרדים ,מתקנים,
מסמכים ,דואר ,טלפונים וכיוב' ,לצרכי תעמולת בחירות ו/או קידום הבחירות.

.3

קבעה ועדת הבחירות המרכזית ,בעקבות תלונה או ביוזמתה היא כי מועמד פעל בניגוד לאמור בסעיף
 2דלעיל ,תהא מוסמכת ועדת הבחירות המרכזית לקבוע סנקציה אחת או יותר כאמור ,בגין כל פעולה
בניגוד לאמור ,בנפרד:
 .3.1קנס כספי של עד  ₪ 10,000לכל מקרה .הקנס ישולם על ידי מי שהקנס הוטל עליו אישית.

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

 .3.2פסילת מועמד/ים.
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 .3.3פסילת רשימת מועמדים.
.4

במקום הקלפי לא יימצאו אלא חברי ועדת הקלפי ,חברי ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית,
היועמ"ש או נציגיו ,המשקיפים ועובדים שאושרו ,ולא תנוהל שם תעמולת בחירות.

.5

הסברה או תעמולה תעשה אך ורק במרחק של  25מטר ויותר ממקום הקלפי.
פרק ו' – הקלפיות ואמצעי ההצבעה

טו .אזורי קלפי ומיקום הקלפיות
.1

כל מחוז יחולק לאזורי קלפי על ידי ועדת הבחירות המחוזית של אותו מחוז באישור ועדת הבחירות
המרכזית .כל אזור קלפי יסומן במספר.

.2

אזור קלפי יכלול לכל היותר  1,500בוחרים שיהוו את רשימת הבוחרים של אותה קלפי (להלן:
"רשימת הבוחרים").

.3

לכל אזור קלפי תיוחד קלפי אחת .מקום הקלפי ייקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,תוך מגמה
להקטין ,ככל האפשר ,את המרחק בין הקלפי לבין הזכאים לבחור בה.

.4

כל בוחר יהיה רשאי לבחור רק באותה קלפי שיועדה לו על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

.5

מיקום הקלפי יקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית ,כך שיאפשר לחברי העמותה ,ככל הניתן ,להצביע
בנוחיות בהתחשב בכל סוגי הנכויות של חברי העמותה.

טז.

מועד הבחירות ומועדי ההצבעה

.1

הבחירות בכל מחוזות העמותה יערכו במועד הבחירות .למניעת ספק מובהר כי הבחירות יערכו בכל
מקרה ,אף אם מספר המועמדים שאושרו שווה למספר הנציגים של אותו מחוז לועידה הארצית.

.2

מועדי ההצבעה יקבעו על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

.3

בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה ,תנעל הדלת החיצונית של מקום הקלפי וימשיכו להצביע רק החברים
שהגיעו למקום הקלפי קודם לשעת נעילת הקלפי.
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יז .האמצעים הבלעדיים לקיום ההצבעה
האמצעים הבאים הם הבלעדיים לקיום הצבעה:
.1

פתקי הצבעה יהיו רשימת המועמדים אשר אושרה ע"י ועדת הבחירות המרכזית וחתומה בחותמת
ועדת הקלפי.

.2

מעטפות אטומות חתומות בחותמת ועדת הבחירות המרכזית ובשתי חתימות של חברי ועדת הקלפי.

.3

קלפי מיוחדת שתמוספר ע"י ועדת הבחירות המרכזית.

פרק ז' – ההצבעה
יח.

חומר ההצבעה

ו"א  .99ר"ע .1

ועדת הבחירות המחוזית תפיץ לכל קלפי שבמחוזה ,קודם למועד הבחירות 2 ,עותקים של רשימת
הבוחרים ,קלפי ,מעטפות הצבעה ופתקי הצבעה במספר הבוחרים הרשומים באותה הקלפי בתוספת
 ,20%כשהם ארוזים בחבילות של  ,50הכל כאמור בסעיף יז' דלעיל (להלן" :חומר ההצבעה").

.2

ועדת הקלפי תוודא כי חומר ההצבעה לא יצא את מקום הקלפי ולא ישמש לכל מטרה אחרת מלבד
למטרה שלה יועד.

יט.

תחילת ההצבעה

.1

על חברי ועדת הקלפי להגיע למקום הקלפי לפחות מחצית השעה קודם לשעה שנועדה לפתיחת מקום
הקלפי.

.2

לפני תחילת ההצבעה ,ועדת הקלפי:

מיום
17.9.18

א .תבדוק את תקינות הקלפי ,תוודא שהיא ריקה מכל פתק וחפץ ,ולאחר מכן תחתום
אותה במנעול.
ב .תבדוק את מיקומם של פרגודי ההצבעה ותוודא שהם ממלאים את ייעודם.
.3

ועדת הקלפי תרשום בפרוטוקול את מספרה של הקלפי תציין שהקלפי נבדקה ונמצאה תקינה וריקה
מכל פתק וחפץ במועד תחילת ההצבעה ונחתמה במנעול.
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ו"א  .99ר"ע .4

ועדת הקלפי תספור את חבילות מעטפות ההצבעה וחבילות פתקי ההצבעה שנמסרו לה על ידי ועדת
הבחירות המחוזית ותרשום את מספריהם בפרוטוקול.

.5

ועדת הקלפי תוודא שפתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה נושאים את חותמת ועדת הבחירות המרכזית
וחתימת שניים מחברי ועדת הקלפי.

מיום
17.9.18

כ .זיהוי בוחרים
.1

ב וחר יתייצב בפני ועדת הקלפי במקום הקלפי שבו הוא מיועד להצביע ויוכיח את זכותו לבחור לפי
רשימת הבוחרים באמצעות הצגת תעודת נכה של משרד הביטחון או ע"י הצגת תעודת זהות או דרכון
בתוקף או רישיון נהיגה בתוקף עם תמונה מזהה .עם זיהוי הבוחר ימחק שמו מרשימת הבוחרים.

.2

הבוחר ישאיר את תעודת הזיהוי שלו בידי ועדת הקלפי עד לאחר סיום הליך ההצבעה.

.3

לאחר מחיקת שמו של הבוחר מרשימת הבוחרים ,יקבל הבוחר מיו"ר ועדת הקלפי או חבר שנקבע
לשם כך את פתק ההצבעה יחד עם מעטפה אטומה הנושאים את חותמת ועדת הבחירות המרכזית
וחתימת שניים מחברי ועדת הקלפי.

.4

עם סיום ההצבעה ,ולאחר שלשול המעטפה האטומה לקלפי ,יחתום הבוחר לצד מחיקת שמו ברשימת
הבוחרים ויקבל מיו"ר ועדת הקלפי או חבר שנקבע לשם כך את תעודת הזיהוי שהפקיד.

כא.

הליך ההצבעה

.1

לאחר קבלת פתק ההצבעה והמעטפה ייכנס הבוחר לבדו בכפוף לאמור בסעיף כב' להלן אל מאחורי
הפרגוד ויסמן בעיגול או בדרך אחרת שתקבע סביב המספר הסידורי את המועמדים שבהם הוא בוחר.

.2

לאחר סימון המועמדים בפתק ההצבעה יכניס הבוחר את פתק ההצבעה לתוך המעטפה יסגור את
המעטפה בדבק או בכל דרך אחרת שבאמצעותה לא ניתן יהיה לראות את פתק ההצבעה יחזור לועדת
הקלפי ויטיל את המעטפה לתוך תיבת הקלפי.

כב.

חשאיות ההצבעה

.1

לא יימצא מאחורי הפרגוד או במקום שנקבע להצבעה כל אדם לבד מהחבר הבוחר.

.2

בוחר עיוור או בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו יורשה להיכנס מאחורי הפרגוד עם מלווה שבא עמו.
מלווה כאמור ,לא יהיה אחד מחברי ועדת הקלפי ,משקיף או מועמד בבחירות.
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כג.

מספר המועמדים

.1

מספר המועמדים שכל בוחר רשאי לבחור בהם מתוך רשימת המועמדים לא יעלה על מספר המקומות
שיקבעו למועצת מחוזו לפי הוראות סעיף  21.3של תקנון העמותה.

כד.

סיום ההצבעה

עם סיום ההצבעה בשעה שנקבעה על ידי ועדת הבחירות המרכזית יצאו ממקום הקלפי כל הנוכחים למעט
חברי ועדת הקלפי חברי ועדות הבחירות והמשקיפים .ועדת הקלפי תבצע את הפעולות הבאות לפי סדרן:
.1

תספור את פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה שלא נעשה בהם שימוש ותרשום את מספרם
בפרוטוקול.

.2

תקבע באמצעות המחיקות ברשימת הבוחרים את מספר המצביעים באותה קלפי.

.3

תפתח את הקלפי ותספור את המעטפות שנמצאות בה ותרשום את מספרן בפרוטוקול.

.4

נמצא שאין התאמה בין מספר המצביעים על פי המחיקות ברשימת הבוחרים של אותה קלפי לבין
מספר המעטפות שנמצאו בקלפי ומספר פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה שלא נעשה בהם שימוש
תחזור ותבדוק ועדת הקלפי הן את המחיקות ברשימת הבוחרים והן את המעטפות כדי לגלות את
סיבת הטעות או הפער.

.5

עלה הפער בין מספר המצביעים על פי רשימת הבוחרים לבין מספר המעטפות שנמצאו בקלפי על 2%
יירשם הדבר בפרוטוקול מפורט וכל חומר ההצבעה לרבות רשימת הבוחרים ופרוטוקול ההצבעה
ייארז בקלפי ויישלח במישרין לועדת הבחירות המרכזית להכרעה.

.6

עלה הפער בין מספר המחיקות של המצביעים ברשימת הבוחרים ,לבין מספר המצביעים שחתמו ליד
מחיקת שמם ברשימת הבוחרים על  2%יירשם הדבר בפרוטוקול מפורט וכל חומר ההצבעה לרבות
רשימת הבוחרים ופרוטוקול ההצבעה ייארז בקלפי ויישלח במישרין לועדת הבחירות המרכזית
להכרעה.

.7

לאחר הבדיקה כאמור תסדר את חומר ההצבעה בצורה מאורגנת בקלפי ,תנעל אותה ותעבירה לאחד
ממרכזי הספירה שיקבעו לצורך כך על ידי הארגון ,על פי הוראות ועדת הבחירות המרכזית בצרוף כל
הפרוטוקולים והדו"חות שנכתבו על ידיה.
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פרק ח' ספירת הקולות
כה.

מנין הקולות

.1

מנין הקולות בכל מחוז יערך על ידי ועדות ספירה מחוזיות שימונו על ידי ועדת הבחירות המחוזית של
כל מחוז ,ובלבד שחברי ועדות הספירה המחוזיות לא יהיו מועמדים לבחירה (להלן" :ועדות הספירה
המחוזיות").

.2

כל ועדת ספירה מחוזית תמנה לכל הפחות שלושה אנשים וועדת הבחירות המחוזית תמנה לכל ועדת
ספירה מחוזית יו"ר וממלא מקום ליו"ר מבין חברי הועדה .חברי ועדת הספירה לא יהיו חברי הארגון
ולא תהיה להם כל קרבה משפחתית או אחרת למועמדים עצמם ו/או לחברי ועדת הספירה האחרים.

.3

מנין הקולות של כל מחוז ומחוז ,יערך במרכז הספירה של אותו מחוז ,אשר נקבע על ידי ועדת
הבחירות המחוזית.

.4

בשעת ספירת הקולות רשאים להימצא במקום הספירה ,פרט לחברי ועדות הספירה המחוזיות גם
חברי ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית ,היועצים המשפטיים ,מבקר הפנים וכן מי שיקבע לצורך
כך על ידי ועדות הבחירות המחוזית והמרכזית .חברים אשר שמותיהם מופיעים ברשימת המועמדים
של אותו מחוז או משקיפים מטעמם יוכלו לצפות בספירה ממקום שתקבע ועדת הבחירות המרכזית,
תוך שמירה על הסדר.

.5

ספירת הקולות בכל מחוז ,תחל רק לאחר הגעת כל הקלפיות באותו מחוז למרכז הספירה של אותו
מחוז ותימשך ברציפות על תומה.

.6

ועדות הספירה המחוזיות תנהלנה פרוטוקול ממהלך ספירת הקולות של כל אחת מהקלפיות לספירתן.

כו .קולות פסולים
קולות הנגועים באחד או יותר מהפגמים הבאים יפסלו:
.1

בחירה באמצעות מעטפות שאינן מתאימות ואינן חתומות בחותמת ועדת הבחירות המרכזית ובשתי
חתימות של חברי ועדת הקלפי.

.2

בחירת מספר מועמדים העולה על המספר הקבוע בסעיף  '0לתקנון הבחירות.

.3

בחירה באמצעות שני פתקי הצבעה או יותר שבכל אחד מהם סימונים.

.4

בחירות באמצעות פתק הצבעה העשוי לזהות את המצביע.
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.5

בחירה באמצעות פתק הצבעה שאינו מתאים.

.6

כל פגם אחר אשר ועדת הספירה המחוזית סבורה שיש בו כדי לפסול פתק הצבעה וזאת מנימוקים
סבירים שירשמו.

למניעת ספק מובהר כי ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית תהא הסמכות לאשר בהחלטה מפורשת ובכתב
ומנימוקים מיוחדים שירשמו ,פתקים ו/או מעטפות שאמורים היו להיפסל כאמור דלעיל בתקנה זו.
כז .ספירת כל אחת מהקלפיות בנפרד
.1

כל ועדת ספירה מחוזית תמנה את הקולות בהתאם לאמור להלן ,בכל אחת מהקלפיות שיועברו אליה
על ידי ועדת הבחירות המחוזית.

.2

ועדת ספירה מחוזית מסוימת תפתח בנפרד את כל אחת מהקלפיות שיועברו אליה ותמנה את הקולות,
ורק לאחר שתסיים לספור את הקולות באותה קלפי תעבור לקלפי הבאה.

כח.

פתיחת המעטפות ופסילת הקולות

.1

ועדות הספירה המחוזיות יפתחו את המעטפות יוציאו מהן את פתקי ההצבעה ויסדרו אותן בערמות
של  25פתקים בכל ערמה .בתום פתיחת המעטפות יאספו את המעטפות יצררו אותן ויוודאו שהן
ריקות.

.2

ועדות הספירה המחוזיות יקבעו את הקולות הפסולים בהתאם לתקנון זה ולהחלטות ועדת הבחירות
המרכזית ,ירשמו את נימוקיהם לפסילה על גבי פתק ההצבעה שנפסל ויציינו באורח בולט על גבי
הפתק כי הקול פסול.

כט.

גיליונות ספירה

.1

ועדת הבחירות המרכזית תעביר לכל מרכז ספירה מחוזי גיליונות ספירה .ועדות הספירה המחוזיות
ירשמו בגליונות הספירה את שמות המועמדים לפי סדר האלף -בית .הועדות רשאיות להשתמש
ברשימת המועמדים המודפסת כגיליון ספירה.

.2

גיליון ספירה ינוהל לכל הפחות בשני העתקים זהים.
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ל .ספירת הקולות הכשרים

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

.1

אחד מחברי ועדת הספירה המחוזית יקרא את שמות הנבחרים בכל פתק הצבעה שנמצא כשר ,כאשר
חבר אחד של הועדה מפקח על הקריאה.

.2

עם הקראת כל שם המסומן בפתק ירשמו שני חברים אחרים של ועדת הספירה המחוזית בגיליון
ספירת הקולות קו ליד שמו של המועמד .חבר ועדה -המפקח על קריאת השמות יפקח גם על סימון
הקווים כאמור בתום הקריאה ישוו הרושמים ביניהם את מספר הקולות שקיבל כל מועמד .במקרה
של אי התאמה ייבדקו מחדש את פתקי ההצבעה עד שתימצא השגיאה.

לא.

פרוטוקול ספירת הקולות

.1

בתום ספירת הקולות בכל אחת מהקלפיות יירשם פרוטוקול ספירת הקולות ובו יצוין ליד שמו של כל
אחד מהמועמדים מספר הקולות שקיבל בהצבעה.

.2

חברי ועדות הספירה המחוזית הנוכחים בספירת הקולות יחתמו על שני עותקים של פרוטוקול ספירת
הקולות .בפרוטוקול תירשם כל הסתייגות של חבר ועדה.

.3

לאחר מכן יעברו חברי ועדות הספירה המחוזיות לספור את קולות הקלפי הבאה וכך עד לסיום ספירת
הקולות בכל הקלפיות של אותו מחוז.

לב.

סיכום תוצאות ההצבעה על ידי ועדת הבחירות המחוזית

.1

לאחר ספירת הקולות בכל הקלפיות של אותו מחוז יעבירו חברי ועדות הספירה המחוזיות את
פרוטוקולי ספירת הקולות של כל הקלפיות שנספרו על ידם לועדת הבחירות המחוזית.

.2

ועדת הבחירות המחוזית תבדוק את הסתייגויות שנכתבו על ידי ועדות הספירה המחוזיות
בפרוטוקולים אם נרשמו כאלו ותחליט האם לקבלן ואם לו וכיצד יש לנהוג בהסתייגויות אלו.

.3

ועדת הבחירות המחוזית של כל מחוז תסכם את מספר הקולות שקיבל כל מועמד בכל הקלפיות באותו
מחוז ,כפי שעולה מפרוטוקולי הספירה של כל הקלפיות.

.4

ועדת הבחירות המחוזית של כל מחוז תכריז מי הנבחרים ותרשום פרוטוקול סיכום תוצאות
הבחירות.

.5

חברי ועדת הבחירות המחוזית יחתמו על שני עותקים של פרוטוקול סיכום תוצאות הבחירות.
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לג .העברת חומר ההצבעה
.1

לאחר החתימה על פרוטוקול הספירה יכניס יו"ר ועדת הבחירות המחוזית או ממלא מקומו לתוך
אחת הקלפיות של אותו מחוז או לכמה מהן על פי הצורך את כל חומר ההצבעה כולל עותק אחד
מפרוטוקולי הספירה רשימות הבוחרים פתקי ההצבעה וכן מעטפות ההצבעה ובכלל זה פתקי ההצבעה
והמעטפות שנפסלו .הקלפי ו/או הקלפיות תינעלנה בלי אפשרות לפתחן ותחתמנה בחותמת.

.2

שניים מחברי ועדת הבחירות המחוזית יעבירו את אותה הקלפי לועדת הבחירות המרכזית עד לשעה
 14:00של יום המחרת ,וימסרו לועדת הבחירות המרכזית את הקלפי וכן את העותק השני מפרוטוקול
הספירה.

.3

ועדת הבחירות המרכזית תוציא הנחיות היכן כיצד ועד מתי יש לשמור את הקלפיות עד להעברתן
אליה כאמור לעיל.

לד.

שינוי שיטת ניהול הבחירות

למרות האמור לעיל בתקנון זה ,מוסכם כי ועדת הבחירות המרכזית תהא מוסמכת למנות חברה חיצונית,
כספק שירותים ,לשם עריכת הבחירות ,לרבות הכנת החומר ,איוש ועדות הקלפי ומרכזי הספירה וכל עניין
אחר הקשור בבחירות על פי שיקול דעת ועדת הבחירות המרכזית .מינוי כאמור יעשה לפחות  120ימים לפני
מועד הבחירות ובתנאי שהסתייעות בחברה כאמור לא תפגע באפשרות לבדוק ולבקר באורח ידני את
המעטפות ופתקי ההצבעה ולא תפגע בסמכויות ועדת הבחירות המרכזית והמחוזית.

פרק ט' – תוצאות הבחירות

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

לה.

הנבחרים

.1

הנבחרים -חברי המועצה המחוזית של אותו המחוז יהיו אותם חברים אשר קבלו את המספר הרב
ביותר של הקולות בבחירות ובלבד שמספרם הכולל לא יעלה על המספר המיועד לאותו המחוז כאמור
בסעיף כ"ג לתקנון הבחירות.

.2

אם מספר הקולות לו זכו נציגים מסוימים של המחוז יהיה שווה יקבע מקומם של הנציגים האמורים
על ידי ועדת הבחירות המרכזית באמצעות הגרלה.

.3

חברי המועצה המחוזית של כל מחוז יהיו גם נציגי המחוז לועידה הארצית של הארגון.

.4

תנאי הכהונה של חברי המועצה הנבחרים יהיו כקבוע בתקנון הארגון ,לרבות בסעיף  7.7לתקנון
הארגון.
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לו.

פרסום תוצאות הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את תוצאות הבחירות על לוחות המודעות במחוזות ובמתקני העמותה
בתוך  48שעות מגמר הבחירות .תוצאות הבחירות יפורסמו גם בביטאון "הלוחם" שמועד פרסומו הוא הקרוב
ביותר למועד הבחירות.
לז.

איסור על העברת קלפי ממקומה בטרם הסתיימה הספירה

.1

אין להעביר קלפי ממקומה במשך יום הבחירות אלא על פי האמור בתקנון זה.

.2

העברת קלפי ממקומה ו/או הוצאת הקלפי מחוץ למבנה בו היא ממוקמת במשך יום הבחירות תביא
לפסילת הבחירות באותה קלפי אלא אם אישרה ועדת הבחירות המרכזית פעולה זאת מטעמים
שירשמו.
פרק י'  -ערעור

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

ו"א  .99ר"ע
מיום
17.9.18

לח.

הגשת ערעור

.1

המועמדים יהיו רשאים לערער על תוצאות הבחירות או על כל החלטה אחרת הנוגעת לבחירות
לעמותה.

.2

ערעור על תוצאות הבחירות יש להגיש לועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מ 30 -יום לאחר פרסום
תוצאות הבחירות או פרסום תוצאות הספירה החוזרת ,לפי העניין.

.3

ערעור על תוצאות הבחירות יוגש בכתב בצורה מסודרת ומובנת.

.4

ערעורים שיוגשו לאחר תום האמור לא יתקבלו ותוצאות הבחירות תהיינה שרירות וקיימות.

.5

הגשת ערעור לא תפגע ולא תעכב את בחירת ועבודת מועצת המחוז או הועידה הארצית או כל גוף
מגופי הארגון ולא תפגע בתקפות ההחלטות שתתקבלנה על ידם.

לט.

דיון בערעור בערכאה ראשונה

.1

 3מחברי ועדת הבחירות המרכזית שאחד מהם הוא נציג אותו מחוז שלגביו הוגש הערעור ושניים
אחרים שימנו על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית (להלן" :הערכאה הראשונה") ידונו בערעור תוך
 30יום מיום הגשתו .למניעת ספק מובהר כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לא יהיה חבר בערכאה
הראשונה.
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.2

בדיון בערעור בפני הערכאה הראשונה ישמעו טענות המערערים כמו כן תהיה הערכאה הראשונה
רשאית לזמן לדיון עדים אחרים.

.3

כל מי שעשוי להיפגע מהחלטה בערעור יהיה רשאי לבקש מהערכאה הראשונה להשתתף כמשיב
בדיוניה.

.4

הערכאה הראשונה תיתן את החלטתה בערעור תוך  60יום מיום הגשתו.

מ .השגה על החלטת הערכאה הראשונה
.1

בעל זכות בחירה שהגיש ערעור לערכאה הראשונה וערעורו נדחה כולו או חלקו או מי שנפגע מהחלטת
הערכאה הראשונה בערעור יהיה רשאי להשיג על ההחלטה.

.2

השגה על החלטת הערכאה הראשונה תידון על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ושני חברי הועדה
שלא היו נוכחים בדיון בערכאה הראשונה (להלן" :הערכאה השניה").

.3

ערעור על החלטת הערכאה הראשונה יוגש תוך  15יום מיום ההחלטה.

.4

כל מי שעשוי להיפגע מהחלטת הערכאה השניה בהשגה על החלטת הערכאה הראשונה יהיה רשאי
להיות משיב בהליכי ההשגה המתנהלים בפני הערכאה השניה.

.5

החלטת הערכאה השניה בהשגה על החלטת הערכאה הראשונה תהיה סופית.

מא.

סדרי הדיון בערעור

סדרי הדיון בערעורים לערכאה הראשונה ולערכאה השניה יהיו כדלקמן:
א.

הערכאות לא תהינה קשורה בהחלטותיהן בדין המהותי בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי
המשפט.

ב.

הערכאות תפעלנה בכל דרך הנראית להן כמועילה צודקת ומהירה ביותר להכרעה בערעור.

ג.

המערערים וכן כל מי שיופיע בפני הערכאות חייבים להופיע בעצמם לישיבות הרלבנטיות לטעון
לעצמם ולהציג בעצמם את נימוקיהם וראיותיהם .אין מניעה כי עורכי הדין מטעם המופיעים בפני
הערכאות ישתתפו בישיבות הרלוונטיות ויסיעו לצידם.

ד.

במידת הצורך ,תיעזרנה הערכאות במומחים מטעמן ואף תהינה רשאיות להזמינם לדיוניהן.
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ה.

החלטות הערכאות תתקבלנה ברוב דעות והן רשאיות בהחלטה מנומקת לקבל את הערעור לדחותו או
לקבל כל החלטה אחרת.
_____________________
_____________
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