
 
 

 

 

 

 היועץ המשפטי 

 ר בוחרת ולבוחלאיגרת  

 הישראלית  מפלגת העבודהלתפקיד יו"ר  ות  הבחירות המקדימ 
 2022 -בהתאם לתקנון הבחירות לתפקיד יו"ר המפלגה, התשפ"ב 

 _______________________ 

 ה, גהמפלחברות וחברי 

קיד יושב.ת ראש מפלגת תפיתקיימו הבחירות המקדימות ל ,18.7.2022 שפ"ב,' בתמוז התיט ,ביום שני

או   מנהיגתהר את בחובבחירות אלה ישתתפו רבבות חברות וחברי המפלגה אשר יזכו ל. ישראליתה העבודה

 .מנהיגה

הונהגו הבחירות  לגה הראשונה בה גתנו למפ מפלהייתה מאז חלפו שנים שלושים בדיוק 

בבחירות   , 1992בשנת   ,כזכור. ה ולרשימתה לכנסתגות המפללראש  )פריימריס(  המקדימות 

  שלהלראש הממ  -בכהונתו השניה  - לאחר מכן היה  אשר  ,ז"ל  חק רביןיציצח נראשות המפלגה  ל

   . צחוהירלעד 

, באמצעות מערכת הצבעה  , שוות וחשאיות, ישירותכלליותיהיו  המקדימותהבחירות גם הפעם הזו, 

 . וחשאיות הינה בעלת מוניטין וניסיון רב בבחירות ממוחשבותאשר   eanygoשל חברת מאובטחת 

עבור ביע באמצעות הטלפון הנייד או המחשב האישי.  להצוחברה כל חבר  ויוכל עות מערכת זובאמצ

על ידי הזנת מספר הזהות של המצביע וכן קוד   דו שלביההזדהות תיעשה באופן להצביע,  הזכאיות והזכאים

 אימות שיישלח לטלפון הנייד של המצביע כפי שרשום במערכות המפלגה.

הם מעודכן ברישומי המפלגה. במידה ולא, ניתן  על חברי המפלגה לוודא כי מספר הטלפון והדוא"ל של

 ודי שנפתח לצורך זה. עאת פרטי הקשר באמצעות אתר יי לעדכן

חיפה  אביב, תל ירושלים,  – יוקמו אתרי הצבעה אשר יהיו פרושים בארבעה מוקדים ברחבי הארץ ,כן-כמו

לאחד מאתרי ות לפנ .תרכת המקוונת מתבקש.ה המתקשה להצביע באמצעות המעחבר ובאר שבע.

 מועד הבחירות( פורסם באתר המפלגה בסמוך ל)המיקום המדויק יההצבעה. 

עשרות מוקדנים ן מענה לכל בעיה באמצעות תמיכה אשר ייתחברים יוקם מוקד החברות והשות לר

 . טיות לצורך קיצור זמני ההמתנהומערכות דיוור אוטומ

 סדר היוםת הבחירות יפורסמו מעת לעת באתר המפלגה < על עדכונים שוטפים על אודו

 .ן לתשומת ליבכם

באופן פקחו יומערכות למניעת הונאה ת סייבר הגנתי וחבר, עם משטרת ישראלבתיאום , ועדת הבחירות

חוק בחירות לגופים ציבוריים,  , בהתאם להוראות תזא .ומהלכן התקיןהבחירות טוהר ר כך שיישמקפדני 

 .1954-תשי"ד

לשמירה על  מחמירות הוראות אף הוא קובע  2022  – שפ"בהתלתפקיד יושב ראש המפלגה  תקנון הבחירות

 :ן אלהלובכלטוהר הבחירות 

או חבר המפלגה אשר פועל כדלהלן יועמד בפני יו"ר ועדת הבחירות לדין , נציגו של מועמד,  מועמד" .15

 :משמעתי ויהיה צפוי להגשת תלונה בפני רשויות מנהליות ולדין פלילי

  ;פוגע או מנסה לפגוע בחשאיות ההצבעה או דורש ממצביע שיציג לו את הצבעתו .15.1

זאת, אם הדרישה    .הדורש או מבקש ממצביע את קוד האימות האישי שנועד לאפשר הצבעה מרחוק .15.2

   ;נעשית באופן מאורגן ולא לשם סיוע פרטני על ידי גורם קרוב במקרה בו קיים צורך ברור

מתקן או משנה, ללא סמכות, פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, גיליון ספירה, תוצאות ספירה או כל  .15.3

 ; מסמך אחר הקשור בניהול תקין של הבחירות

 ; ירותחבקשר לבת או טובת הנאה אחרנותן או מקבל שוחד  .15.4

בחירה, מנסה  .15.5 זכות  בעל  של  הצבעתו  להטות  ניסיון  על מצביע,  או עקיף  ישיר  כוח  מאיים, מפעיל 

 ; לפגוע בחשאיות אופן ההצבעה של בעל זכות בחירה 

 ; מפריע למהלך הסדיר או התקין של הבחירות .15.6

ור, ביודעו  באשר לזהותו או מתחזה כבעל זכות לבחאו את מוקד ההצבעה  מטעה את ועדת הקלפי   .15.7

   "שאינו זכאי לכך.

 

כם וזכותכן הדמוקרטית ו את זכותממשומחשבה הקדישו , את המועמדים , שמעוועדת הבחירות קוראת לכם

 לגה. פ גת המהנהלהשפיע על 
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 ימושיים ם שקישורי

   https://bit.ly/HavodaEligibility:  ך להצבעהלבדיקת זכאות

   https://bit.ly/3yMI43s:  תקנון הבחירותל

   https://bit.ly/HavodaUpdate22עדכון פרטי חבר.ה  

אם הזנת את מספר ת”ז בקישור הזה וקיבלת קוד אימות לטלפון הנייד שלך  ,  בלתשומת ל

 פרטייך מעודכנים ולא נדרש דבר.   –ולמייל )מומלץ גם לבדוק בדואר זבל(  

 

 


