
  ותא הסטודנטי� תקנו
 המשמרת הצעירה

  

 

סטודנטי� ונוער , צעירי�המשמרת הצעירה היא התנועה הארצית של .1  ההמשמרת הצעיר

 ". העבודה"במפלגת 

  

מטרות המשמרת 

  הצעירה

 :המשמרת הצעירה תפעל לאור
 של מטרות אלה .2

 .ייצוג וקידו� ערכי מפלגת העבודה  .א

 

 .גיוס וקירוב צעירי� למפלגת העבודה   .ב

 

הבטחת ייצוג נאות למשמרת הצעירה במפלגת העבודה ומוסדותיה        .ג

 .וקידומ� לעמדות הנהגה והשפעה במסגרות השונות

  

טיפוח והרחבת הקשרי� בי� המשמרת הצעירה לצעירי� , שמירה  .ד

 .באר� ובעול�, מחוגי� שוני�

 

  קידו� חקיקה ומטרות הנוגעות לכלל הציבור הצעיר ומגזר       .ה

 .בישראל הסטודנטי�

 

 .סיוע למפלגת העבודה והשתתפות בפעולותיה     .ו

  

חברות והגבלת גיל 

  החברות

 שנה 35חבר במשמרת הצעירה הינו כל חבר מפלגת העבודה שגילו עד גיל   .3

א� יודיע בכתב זולת   36 $חברותו של חבר תפסק ביו� הולדתו ה  ,)כולל(

לכל חבר . בר בהר המשמרת הצעירה כי הוא אינו מעוניי� להיות ח"ליו

 .במשמרת הצעירה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיה

  

זיקת המשמרת 

  הצעירה למפלגה

 .גהסניפי המשמרת הצעירה ומוסדותיה ה� חלק בלתי נפרד של סניפי המפל .4

 

5.   � . בהתא� לחוקה תפורשנההוראות תקנו

  

סניפי המשמרת 

  הצעירה

יוק� סני' של  ברחבי האר�ומחוז של המפלגה בכל סני' של המפלגה  .6

חברי� בגיל חברות במשמרת  25וזאת בתנאי שבו לפחות , המשמרת הצעירה

ר "יו. ר המשמרת הצעירה בבקשה להקמת הסני'"וה� פנו בכתב ליו

יציג ללשכה המשמרת את הפנייה וידווח יאשר את פתיחת הסני' והמשמרת 

 . לה על פתיחת הסני'



הצעירה בסני' של המפלגה  במידה ומספר חברי משמרת לעילעל א' האמור  .7

רשאי� חברי� אלה להפנות פנייה מנומקת ללשכת המשמרת , 25 $קט� מ

הלשכה תהא רשאית לאשר את הבקשה ותעקוב אחר . בבקשה לפתיחת סני'

 . הפעילות בסני'

הסניפי� יהיו כפופי�  .הסני' מוסמ* לפעול לקיו� פעולות המשמרת הצעירה .8

 ..מרת הצעירהלהחלטות המוסדות הארציי� של המש

מזכירות סני' אשר  ,בישיבתו הראשונה ,ר הסני' יביא לאישור הסני'"יו .9

המזכירות תשקוד על ביצוע ). ר הסני'"כולל יו(חברי�  5תימנה לכל היותר 

 .ההחלטות שהתקבלו בישיבות הסני' ועל קיו� סדיר של ישיבותיה

  

ל חברי המשמרת הצעירה ר הסני' יבחר בבחירות חשאיות על ידי כ"יו    .10  ר הסניף"יו

באותו  הסני' לתקופת כהונה של שנתיי� ימי� ויהיה רשאי להתמודד 

 . לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד

רשאית  ,חברי משמרת 300בסני' בו חברי� מעל , לעילעל א' האמור  .11

 101לשכת המשמרת להחליט כי תוק� מועצת סני' בה יהיו לכל היותר 

מועצת הסני' תיבחר על ידי . ר הסני'"ת יוחברי� ומועצת הסני' תיבחר א

ר הסני' ותכה� "יו� לפחות לפני מועד בחירת יו 30כל חברי הסני' 

  . בתפקידה שנתיי� ימי�

ר מזכירות הסני' ונציג הסני' בלשכת המשמרת "ר הסני' יהיה יו"יו .12

ר הסני' אחראי על ניהול שוט' ותקי� "במסגרת תפקידו יהיה יו. הצעירה

ר המשמרת "פעולותיו וביצוע החלטותיו וידווח ליו, סני'של ישיבות ה

 . על ביצוע פעולותיו ת המשמרת וללשכ

: ר הסני' רשאי למנות באישור מזכירות הסני' בעלי תפקידי� בסני'"יו .13

ככל שהדבר ניראה נחו� בעיניו , מזכיר ארגוני, גזבר, דובר, ר"סג� יו

יסיימו את כהונת� ע�  בעלי התפקידי� בסני'. לתפקודו התקי� של הסני'

 ; ר הסני'"סיו� כהונתו של יו

  

סמכות הלשכה 

  ר סני�"להדיח יו

14.  

ר סני' אינו ממלא תפקידו "כי יו ,המשמרתלשכת ה תרא .א

ר "לקבוע כי יערכו בחירות חדשות ליוהיא רשאית , כראוי

 .ימי� לכל היותר 90הסני' בתו* 

ה� יכ' ק א"בסהאמור ר הסני' הנבחר בבחירות על פי "יו .ב

ר סניפי "בתפקידו עד למועד בו יערכו בחירות לתפקידי יו

� . המשמרת בכל רחבי האר

או יותר מחברי לשכת המשמרת להעלות  50%דרשו בכתב  .ג

ר סני' כאמור "לסדר יו� בישיבת הלשכה הדחתו של יו

ר המשמרת להביא את העניי� לדיו� "חייב יו, בסעי' זה



 .דק "ור בסהמשמרת הסמוכה בכפו' לאמ בישיבת לשכת

אלא , לשכת המשמרת לא תקיי� דיו� בהתא� לסעי' זה         .ד

ר הסני' "ר המשמרת ליו"לאחר מת� הודעה בכתב מיו

ימי� בטר� כינוס הלשכה  20לפחות , המועמד להדחה

ר הסני' המועמד "ליור המשמרת "יויודיע זו ובהודעה 

  . להדחה על כוונת הלשכה לדו� בעניינו בהתא� לסעי' זה

  

בכל מוסד אקדמי רשאי� קבוצה של עשרה סטודנטי� ומעלה להגיש  .15  תאי הסטודנטי�

 .בקשה להכרה כתא סטודנטי� של המפלגה

לאחר שנוע� ר המשמרת הצעירה "תא יוכר כתא מפלגתי באישור יו .16

 : ראש תחו� סטודנטי� ובכפו' להתקיימות� של התנאי� הבאי�ב

  . בתא חברי� לפחות עשרה סטודנטי� .א

רות בתקנו� התא יקבע זיקה ישירה ומפורשת בי� סעי' המט .ב

התא פועל על פי ערכי : "ויצוי� בו כי התא למפלגת העבודה

 ".  תנועת העבודה

עד ליו� מחברי התא ה� חברי מפלגה שהתפקדו  60%לפחות  .ג

  .ר המשמרת הצעירה"יו; הבקשה לקבלת הכרה כתא מפלגתי

ר התא ושל "התא רשאי לקבוע לעצמו את מנגנו� הבחירה של יו .ד

ר "מזכיר התא בכפו' לכ* שתנאי להציג מועמדות לבחירה ליו

התא או למזכיר התא הוא חברות של לפחות שלושה חודשי� 

ר המשמרת "יו; במפלגת העבודה בטר� מועד הבחירות בתא

ראש תחו� סטודנטי� רשאי� להקטי� תקופה זו וא' , הצעירה

 .מה פה אחדלבטלה כליל בהחלטה לגבי מועמד ספציפי ובהסכ

 .לא יוכר יותר מתא מפלגתי אחד במוסד אקדמאי .ה

לי על ידי לשכת המשמרת אכל תא יגיש תקנו� לאישור פורמ .ו

 . הצעירה אשר תאשר אותו בכפו' להתקיימות התנאי� לעיל

מובהר כי אי� באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות הבחירה של חבר  .ז

 . תא שאינו חבר מפלגה המוקנות לו בתקנו� התא

 :סטודנטים יזכה לייצוג במוסדות המשמרת הצעירה כאמור להלןתא  .17

מזכיר התא יהיה , בתא חברי� שבו לפחות עשרה סטודנטי� .א

 .חבר לשכת המשמרת הצעירה

ר התא יהיה חבר לשכת "תא סטודנטי� רשאי לקבוע כי יו .ב

המשמרת הצעירה  חל' המזכיר והחלטה כאמור תיכנס לתוק' 

 .חו� סטודנטי�ממועד מת� הודעה עליה לראש ת

החלטה כאמור אינה ניתנת לשינוי אלא שנה לאחר כניסתה   .ג

  . לתוק'

  



  ועידת המשמרת

  הצעירה 

: להל�(הראשונה ועידת המשמרת הצעירה תכונ� , במועד אישור תקנו� זה .18

חברי הועידה הראשונה , להל� 22על א' האמור בסעי' . ")הראשונה הועידה"

 ועידת צעירי: "להל�(הצעירי�  כל חברי ועידת מפלגת העבודהיהיו 

 . ")המפלגה

 

חברי משמרת , כמו כ� יהיו חברי� בועידת המשמרת הצעירה הראשונה .19

, או מכללות/המכהני� כיושבי ראש אגודות סטודנטי� באוניברסיטאות ו

, מפלגת העבודה יחבר ה�ר התאחדות הסטודנטי� הארצית ובלבד ש"יו

טודנטי� של מפלגת העבודה חברי משמרת המכהני� כיושבי ראש תאי ס

תאי� שהוקמו והוכרו על ידי מוסדות  או מכללות/באוניברסיטאות ו

  .1.1.10המשמרת הצעירה עד ליו� 

תסתיי�  אשר מכה� בה מתוק' תפקידו כאמור כהונתו של חבר ועידה

 .ביו� בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צור' לועידה

, נו� הועידה הראשונהאשר יבחר לאחר כי, ר המשמרת הצעירה"יו .20

�רשימה של , מעת לעת, יהיה רשאי להביא לאישור הועידה, כמפורט להל

ובלבד שמספר� של החברי� המצורפי�  חברי� אשר יצורפו לועידה

 .ממספר חברי הועידה 7%בדר* זו לא יעלה על 

 .הועידה הראשונה תכה� בתפקידה שנתיי� .21

חירות לוועידה חדשה בתו� שנתיי� מכהונת הועידה הראשונה יערכו ב .22

חברי הועידה יבחרו בסניפי המשמרת הצעירה . של המשמרת הצעירה

אשר יאושר על ידי ועידת  ובתאי הסטודנטי� על פי תקנו� בחירות

 .המשמרת הצעירה ולשכת המפלגה

חברי משמרת המכהני� , כמו כ� יהיו חברי� בועידת המשמרת הצעירה .23

חברי משמרת , עבודהבמועצות רשויות מקומיות מטע� מפלגת ה

, או מכללות/המכהני� כיושבי ראש אגודות סטודנטי� באוניברסיטאות ו

, ר התאחדות הסטודנטי� הארצית ובלבד שהוא חבר מפלגת העבודה"יו

חברי משמרת המכהני� כיושבי ראש תאי סטודנטי� של מפלגת העבודה 

רת שהוקמו והוכרו על ידי מוסדות המשמ או מכללות/באוניברסיטאות ו

חברי כנסת , עד לשלושה חודשי� לפני מועד ההכרזה על בחירות לועידה

 .צעירי�

תסתיי�  אשר מכה� בה מתוק' תפקידו כאמור כהונתו של חבר ועידה

 .ביו� בו יחדל מלמלא את התפקיד בגינו צור' לועידה

  

, מעת לעת, יהיה רשאי להביא לאישור הועידה, ר המשמרת הצעירה"יו .24

ובלבד שמספר� של החברי� שר יצורפו לועידה רשימה של חברי� א

 .ממספר חברי הועידה 7%המצורפי� בדר* זו לא יעלה על 

  



כינוס הועידה 

  והכנת ישיבותיה

חודשי� לש� דיו� וקבלת החלטות ) 6(הועידה תתכנס אחת לששה  .25

בנושאי� עקרוניי� וערכיי� ובנושאי� שוני� אשר עומדי� על סדר יו� 

הועידה . ר המשמרת הצעירה"ש� בחירת יוהמשמרת הצעירה וכ� ל

 . תקבל דיווח מהגזבר על ביצוע תקציב הפעילות לפחות אחת לשנה

לשכת המשמרת הצעירה תמנה ועדה מכינה אשר תקבע את סדרי  .26

הועדה המכינה תהא א' אחראית על בדיקת הרכב . הועידה ודיוניה

בועידה  הועידה בטר� כל כינוס ותשלח לחברי� אשר סיימו את כהונת�

 . הודעה על כ*

מחברי  20%הועידה תכונס לישיבה מיוחדת לפי דרישה בכתב של  .27

יו� מקבלת  21הועידה תכונס . מחברי הלשכה) 1/3( הועידה או שליש

, לא תתקבל דרישה לכינוס ישיבה מיוחדת בפע� השנייה. הדרישה

אלא א� עברו חודשיי� לפחות מיו� שנתכנסה ישיבה , באותו נושא

לפי דרישה בכתב של , או היה ולא עברו חודשיי� כאמור, כאמור מיוחדת

 . מחברי הועידה או מחצית מחברי הלשכה 40%

  

ניהול ישיבתה 

הראשונה של 

  הועידה הראשונה

עדה מכינה של ור אשר ישמש כו"צוות ובראשו יו , לשכת המפלגה תמנה .28

ד יקבע את סדר יומה ואת מועהצוות , וכועדת בחירת ישיבת הועידה

ר הצוות "יו. של הישיבה הראשונה של הועידה הראשונה ומקו� כינוסה

  .  ינהל את ישיבת הועידה

ניהול ישיבות 

  הועידה

. הועידה תנוהל על ידי נשיאות הועידה, 28למעט הישיבה כאמור בסעי'  .29

בתחילת לשכת המשמרת הרכב נשיאות הועידה יוצע בפני הועידה על ידי 

 26וכנו על ידי הועדה המכינה כאמור בסעי' ישבות הועידה י . דיוניה

 .לעיל

יעלו לאישור הועידה , הרכב מוסדותיה וועדותיה, סדרי הועידה ודיוניה .30

חבר ועידה אשר יהיה מעוניי� להעלות הצעה לסדר . בראשית הכינוס

 . עד שבוע ימי� לפני מועד הכינוסללשכת המשמרת הצעירה יפנה 

חבר ועידה  כהועידה אלא א� הסמינהל את ישיבות הנשיאות הועידה ת .31

 . לישיבה מסוימת או חלקה, אחר לש� כ*

  

העברת בעל תפקיד 

  מתפקידו

מחברי ועידת המשמרת הצעירה כי בעל תפקיד אשר נבחר על  40%סברו  .32

ידי הועידה אינו ממלא לאור* זמ� את תפקידו בהתא� למטרות התנועה 

�לאחר שהגישו  ,רשאי� ה�, ולערכיה ולסמכויותיו על פי התקנו

להביא לועידה הצעת החלטה ולפיה , לנשיאות הועידה את חתימותיה�

 60%על הצעת ההחלטה להתקבל ברוב של . יועבר בעל התפקיד מתפקידו

מצירי  40%לפחות מבי� הנוכחי� ובלבד שבמועד הכינוס נכחו לפחות 

לא , לפחות מחברי הועידה 40%א� לא נכחו במועד הכינוס . הועידה

להתקיי� הצבעה בעניי� זה ונית� יהיה להעלות את הצעת ההחלטה תוכל 



. מחברי הועידה 40%רק כעבור חצי שנה ולאחר שנאספו שוב חתימות 

בטר� תקבל הוועידה החלטה תינת� לבעל התפקיד הזכות להשמיע את 

קיבלה הועידה את הצעת ההחלטה יתקיימו בחירות חדשות . דבריו

 .   תריו� לכל היו 60לתפקיד בתו* 

  

לשכת המשמרת 

  הצעירה 

 : הלשכה היא המוסד המנהל את המשמרת הצעירה ותפקידיה ה� .33

לדו� ולהחליט בכל הענייני� השוטפי� העומדי� על הפרק בכפו'  .א

לחוקת המפלגה ולתקנו� המשמרת הצעירה ולהחלטות ועידת 

  .המשמרת

לשקוד על ביצוע החלטות הועידה לרבות כינוסה לישיבות במועדי�   .ב

� .הקבועי� בתקנו

סמכות בכל עניי� שאינו נתו� , בנוס' לאמור לעיל, ללשכה תהיה    .ג

או בעל תפקיד אחר /או מוסד ו/בסמכות הייחודית של כל גו' ו

 .  במשמרת הצעירה

 .הלשכה תתכנס לדיו� לפחות אחת לחודש .ד

שאית להצביע על הדחה מחברות בלשכה חבר לשכת המשמרת ר  .ה

 . לשכה אשר נעדר מארבע ישיבות לשכה ברציפות

לשכת המשמרת תבחר את מועמדי המשמרת לארגוני� ומוסדות  .ו

 .מחו� למשמרת הצעירה

  

חברי לשכת 

  המשמרת הצעירה

כל ; ר המשמרת הצעירה"יו: בלשכת המשמרת הצעירה יהיו חברי� .34

מזכירי תאי ; עירה ברחבי האר�יושבי ראש סניפי המשמרת הצ

ר המשמרת הצעירה בתנועת העבודה "יו ;סטודנטי� או יושבי הראש

, מזכיר ארגוני, מבקר, גזבר, דובר, ר המשמרת"סיו, מ"מ; הציונית

וראש תחו�  IUSYנציג המשמרת הצעירה ב, מזכיר בינלאומי

 . יוע� משפטי למשמרת הצעירה; סטודנטי�

רשאית לשכת המשמרת הצעירה , הצעירה ר המשמרת"יו על פי המלצת .35

ר המשמרת סבור "לאשר צירופ� של חברי� נוספי� ללשכה שיו

ששיתופ� בלשכה יתרו� לישיבותיה ובלבד שמספר המצורפי� לא יעלה 

  .ממספר חברי הלשכה 7%על 

ישיבות לשכת 

  המשמרת הצעירה

ר "יו ,ר הלשכה וינהל את ישיבותיה"ר המשמרת הצעירה יהיה יו"יו .36

ר המשמרת יהיה "יו ,משמרת הצעירה רשאי להאציל סמכותו זוה

הודעה על כינוס הלשכה תשלח לחברי . אחראי לכינוסה מעת לעת

הודעה מפורטת על בחירות . ימי� לפני מועד הכינוס 5הלשכה לפחות 

 . ימי� מראש לפחות 14או אישור בעלי תפקידי� בלשכה תשלח /ו

ימי� מקבלת דרישה חתומה  10הלשכה תכונס לישיבה מיוחדת בתו*  .37

 . בכתב של שליש מחברי הלשכה



  

סיו� כהונת חבר 

בלשכת המשמרת 

  הצעירה

כהונתו של חבר לשכה תסתיי� ביו� בו חדל למלא את התפקיד בשלו  .38

רשימת חברי לשכה תעודכ� מייד לאחר קיומ� של בחירות . צור' ללשכה

י תפקידי� לאחר בחירת בעל, ר סניפי המשמרת הצעירה"לתפקידי יו

עדכו� . ובכל מקרה הנדרש בשל סיו� תפקידו של אחד מחברי הלשכה

 .ר המשמרת הצעירה"רשימת חברי הלשכה הוא באחריותו של יו

  

ועדות לשכת 

  המשמרת הצעירה

החלטות . הלשכה רשאית להקי� ועדות שונות לדיו� בנושאי� השוני� .39

  .רת בלשכהאלא א� הוחלט אח, ל יהוו המלצה בלבד ללשכה"ועדות כנ

תוכנית עבודה 

  שנתית ותקציב

ר המשמרת  תכנית "י יו"ע, ללשכה תוגש בתחילת כל שנה קלנדרית .40

תכנו� , פעולות להשגת�, בתכנית יפורטו מטרות ויעדי�. עבודה שנתית

   .חלוקת עבודה ואחריות בי� בעלי התפקידי�, תקציבי

מרת לשכת המש. ר המשמרת יהיה אחראי לביצוע תכנית העבודה"יו .41

 . ר המשמרת ביעדי�"תפקח על ביצוע התכנית ועל עמידת יו

התקציב המאושר ישלח לכל חברי ועידת המשמרת או יתפרס� באתר  .42

  .האינטרנט שלה

ר המשמרת "יו

  הצעירה  

הצעירה בבחירות  ועידת המשמרתר המשמרת הצעירה יבחר על ידי "יו .43

 .ר היבחרולאחמיד ר המשמרת ייכנס לתפקידו "יו; "אישיות חשאיות

ר המשמרת הצעירה ימלא את התפקידי� והמשימות אשר ניתנו "יו

, ר אחראי לניהול מוסדות"יהיה היו, כמו כ�. והוענקו לו על פי תקנו� זה

לרבות אחריות לניהול� התקי� של , פעילויות ומשימות המשמרת הצעירה

 . המוסדות למיניה� ועל ביצוע כל ההחלטות

רשאי ויהיה  שנתיי�בתפקידו לתקופה של  ר המשמרת הצעירה יכה�"יו .44

 .לאחר תקופת כהונתו אחת בלבד, להתמודד לתקופת כהונה נוספת

  

מועד עריכת 

ר "בחירות ליו

המשמרת לאחר 

   אישור תקנו
 זה

ר המשמרת "תקבע מועד לעריכת בחירות ליו, לשכת מפלגת העבודה .45

זכה א� א' אחד מהמועמדי� לא י .במועד אישור תקנו� זה הצעירה

  .יתקיי� סיבוב שני שבוע לאחר מכ� בלפחות ארבעי� אחוז מהקולות

במכתב , ימי� לאחר אישור התקנו� 10הגשת מועמדות תתאפשר עד 

 .שיוגש לועדת הבחירות

  

ר המשמרת הצעירה יבחר בבחירות חשאיות על ידי כל חברי ועידת "יו .46  ר "בחירת יו

 .ההצבעהבקלפי אשר תשמור על חשאיות  המשמרת הצעירה 

לאחר אישור  ושיתקיימר המשמרת הצעירה "בכל הנוגע לבחירות ליו .47

לשכת מפלגת העבודה תמנה מיד לאחר אישור תקנו� זה ועדת , תקנו� זה



הוועדה תודיע על מועד . אשר חבריה אינ� מתמודדי� בבחירותבחירות 

. יו� ממועד הפרסו� 15בפרק זמ� של לפחות , קובע להגשת מועמדות

ימי� לפחות לאחר המועד האחרו� להגשת  15תתקיימנה הבחירות 

 . המועמדות

ועידת המשמרת , לעיל 47ר המשמרת שלא כאמור בסעי' "בבחירות ליו .48

וועדת בחירות אשר חבריה אינ� , טר� הבחירותהצעירה תמנה  

, הוועדה תודיע על מועד קובע להגשת מועמדות. מתמודדי� בבחירות

 15הבחירות תתקיימנה . מועד הפרסו�יו� מ 15בפרק זמ� של לפחות 

 . ימי� לפחות לאחר המועד האחרו� להגשת המועמדות

  

ר "הפסקת כהונת יו

  המשמרת הצעירה

את הפסקת מסמ* בחתימת� מחברי הועידה רשאי� לדרוש ב 10% .49

תתכנס הועידה בתו*  ל "הוגשה בקשה כנ ,המשמרת הצעירהר "כהונת יו

ר "היו. ר ובכינו� בחירות חדשות"היוימי� לכל הפחות לדיו� בהחלפת  30

הנוכחי� בישיבה חברי הועידה  75%במקרה שרוב של  ויועבר מתפקיד

 . בהצבעה חשאית על הפסקת הכהונה כאמור יכריע

  

ר המשמרת את בעלי "על פי המלצת יו, רשאית למנות לשכת המשמרת .50  בעלי תפקידי�

ראש , ונימזכיר ארג, ר המשמרת"או סיו/מ ו"מ: התפקידי� הבאי�

. דובר ומבקר, גזבר, מזכיר בינלאומי, ראש תחו� נוער, תחו� סטודנטי�

ר המשמרת יביא את המלצתו ללשכה בתחילת הישיבה בה יבחרו "יו

ר בנוגע לאחד או יותר מבעלי "במידה והמלצת היו. בעלי התפקידי�

ר לאישור הלשכה מועמד "התפקידי� לא תתקבל על ידי הלשכה יביא היו

היה וא' בפע� . יו� 45קיד או התפקידי� כעבור לכל היותר אחר לתפ

יפתחו תפקידי� , ר"השנייה לא קיבלה לשכת המשמרת את המלצת היו

 . אלה לבחירות בלשכה

תיקבע על ידי  ל"הגדרת התפקידי� והסמכויות של בעלי התפקידי� הנ .51

בעלי התפקידי� שימונו יעבדו בשיתו' פעולה מלא ע� . ר המשמרת"יו

וימלאו , ר המשמרת"ועדות המשמרת ובתיאו� ע� יו, המשמרתלשכת 

 . את החלטות ועידת המשמרת ולשכת המשמרת

רשאי , ר המשמרת כי בעל תפקיד אינו ממלא את תקפידו כראוי"ראה יו .52

הוא להביא בפני לשכת המשמרת הצעירה הצעת החלטה ולפיה בעל 

ה לשכת החליט. התפקיד לא ימשי* עוד בתפקידו ויוחל' בחבר אחר

 .  יחדל בעל התפקיד לכה� בו לאלתר, כאמור, המשמרת

ר המשמרת יוכל להטיל מעת לעת משימות על חבר או חברי� "יו .53

ר למנות בעלי תפקידי� אלו "א� יהיה מעוניי� היו. במשמרת הצעירה

למע� הסר . ר את המינוי לאישור הלשכה"יביא היו, לתקופה ממשוכת

ו בעלי זכות הצבעה בלשכה או בכל גו' בעלי תפקידי� אלו לא יהי, ספק

 . ל"אחר מתוק' תפקיד� הנ



.  ר המשמרת"כהונתו של בעל תפקיד תסתיי� ע� סיו� כהונתו של יו .54

ר "� להתפטר מתפקידו יגיש מכתב התפטרות ליויבעל תפקיד המעוני

ר "שעות לאחר שיו 48המשמרת הצעירה והתפטרותו תיכנס לתוק' 

טרות תדווח ללשכת המשמרת בישיבתה ההתפ. המשמרת יקבל מכתב זה

 .הקרובה

י הלשכה לפי המלצת ועדת איתור שתמונה על "מבקר המשמרת ייבחר ע .55

ר "יו: ועדת האיתור תורכב משלושה חברי לשכה . ידי הלשכה לעניי� זה

ר או מזכיר תא "ר סני' הצמוד לסני' רגיל ויו"יו, סני' הצמוד למחוז

תביא , מועמדה של ועדת האיתור במידה ולא יאושר מינוי. סטודנטי�

מועמד נוס' וחוזר חלילה עד אישור , בכינוסה הבא, הועדה בפני הלשכה

  . מועמדות

  

ועדת בחירות 

  מרכזית

הליכי הבחירות במשמרת הצעירה ייערכו בהתא� לתקנו� זה ובהתא�  .56

לנהלי� שיקבעו על ידי ועדת הבחירות בהתא� לסמכותה כפי שתפורט 

� : להל

רות המרכזית של המשמרת הצעירה תהיה אחראית ועדת הבחי .א 

לתפקידי , ר המשמרת הצעירה"על ביצוע הבחירות לתפקיד יו

, לצירי ועידת המשמרת, ר סניפי המשמרת ברחבי האר�"יו

 . ולתפקידי� אחרי� ככל שיידרש

לועדת הבחירות תהיה הסמכות העליונה בכל הקשור בקביעת  .ב 

, ה לפי תקנו� זהתארי* הבחירות בהתא� לתקופות הכהונ

לרבות שעות פתיחת הקלפיות , קביעת נוהלי וסדרי הבחירות

דיו� בערעורי� , בסדרי ההכנות שיערכו לקראת�, ומיקומ�

נוהלי הבחירות שיקבעו על ידי . והכנת ואישור ספרי הבוחרי�

ועדת הבחירות המרכזית יאושרו על ידי הלשכה ויופצו לא יאוחר 

 .  רותיו� לפני מועד הבחי  15 $מ

ועדת הבחירות תקבע ותפרס� את התוצאות הסופיות של  .ג 

תדו� ותחליט בערעורי� על החלטות ועדות הבחירות , הבחירות

 . המקומיות וההחלטה תהיה סופית

הודעה על קיומ� של בחירות תשלח על ידי ועדת הבחירות  .ד 

 .  לאחר סגירת ספרי הבוחרי�, המרכזית לגו' הבוחר

עור* די� שימונה , במידת האפשר, ודבראש ועדת הבחירות יעמ .ה 

בנוס' ליושב הראש יהיו בועדה .  על ידי לשכת המשמרת הצעירה

שני� עד ארבעה חברי� נוספי� שיבחרו על ידי לשכת המשמרת 

יוכל , ר המשמרת"בועדת הבחירות לקראת בחירות ליו. הצעירה

וזאת לאחר שתוגש , למנות כל מועמד למנות משקי' בועדה

בהתא� להלי* שנקבע לכ* על ידי ועדת , אופ� רשמימועמדותו ב



 . בחירות

ועדת הבחירות המרכזית תקבע את התאריכי� בה� יערכו  .ו 

ובכל מקרה , בחירות לתפקיד מזכירי הסניפי� בכל סני' וסני'

יו� מהיו� ) 30(יסתיימו הבחירות בכל הסניפי� בתו* שלושי� 

� .  בו התקיימו בחירות בסני' הראשו

למנות נציגיה , ככל האפשר, ות המרכזית תשתדלועדת הבחיר .ז 

 . אשר יהיו נוכחי� בעת ההצבעה וספירת הקולות בסניפי�

ועדת הבחירות תהא מוסמכת להחליט כי א� עד מועד שיקבע  .ח 

, ר סני'"לכ* על ידה לא תוגש יותר ממועמדות אחת לתפקיד יו

לא יתקיימו בסני' זה בחירות והמועמד היחיד ימונה על ידי 

 . ר הסני'"דה לתפקיד יוהוע

תמנה ועדת , כאשר נערכות בחירות בסני' של המשמרת .ט 

חברי� לפחות  3הבחירות ועדת בחירות מקומית אשר תמנה 

 .ותנחה אותה

 

  

 רציפות הכהונה 

  

כל בעלי התפקידי� לרבות החברי� במוסדות , על א' האמור לעיל .57

ל� על ואו. המשמרת ימשיכו לכה� בתפקיד� עד לבחירת מחליפיה�

לא יחול עיקרו� רציפות הכהונה וה� יחדלו , 35חברי� אשר עברו את גיל 

מחליפיה� ימונו בהתא� להוראות . לכה� בתפקיד אליו מונו או נבחרו

כהונת המחלי' תסתיי� . יו� 30התקנו� הנוגעות לתפקיד הרלבנטי בתו* 

  .  יתה אמורה להסתיי� בתקופת קודמו בתפקידיבמועד בו ה

  

בעות נוהל הצ

  במשמרת הצעירה

ר המשמרת הצעירה ויושבי "למעט בחירת יו, כל ההצבעות במוסדות .58

, על א' האמור לעיל. ראש סניפי המשמרת יערכו בגילוי על ידי הרמת יד

, מחברי המוסד 20%א� טר� הישיבה תוגש בקשה החתומה על ידי 

 . תיער* בעניי� הספציפי שלגביו תוגש הבקשה הצבעה חשאית

  

והוראות  תחילה

  מעבר

שינוי . תוק' תקנו� זה החל מיו� אישורו על ידי לשכת מפלגת העבודה .59

 .בתקנו� יעשה בהתא� להוראות חוקת מפלגת העבודה

טר� אישור , מוסדות המשמרת הצעירה וכל נושאי המשרה אשר נבחרו .60

בלי , תקנו� זהעל פי במועד שנקבע , תקנו� זה יעמדו לבחירה מחודשת

ר "יו, למרות האמור לעיל .ה שנקבעה בעת בחירת�קשר לתקופת הכהונ

מזכירי סניפי� וכל מוסד אחר של הסני' ימשיכו בתפקיד� עד , סניפי�

 .כפי שנקבע על ידי התקנו� הקוד�, לסיו� כהונת�

  

  

 


