
 
 

 
 מפלגת העבודה הישראלית 

 7283600-03:  ', פקס7283606-03  ; טל': תל אביב  53יגאל אלון  

 כ"ט ניסן תש"ף

 2020אפריל  23

 צירות וצירי הוועידה העשירית,

 .ת העבודהרית של מפלגה העשיעידהריני להזמינכם לישיבת הוו

----- 

לאפשר בשל איסור ההתקהלות הקבוע בדין, לא תתאפשר ישיבת ועידה כמקובל, ולכן, מתוך רצון 

  .באמצעים דיגיטלייםאת יישום עקרונותיה הדמוקרטיים של המפלגה, תיעשה ההצבעה 

ינהל את ישיבת הוועידה שר , אייקבעו על ידי מזכ"ל המפלגה -בעד ונגד מהלך זה  -דברי הנואמים 

לצורך באתר האינטרנט של המפלגה יוקלטו ויהיו זמינים לצירי הוועידה המיוחדת. נאומים אלה 

 ש החלטתם.גיבו

 .20:00עד  10:00בין השעות  ,26.04.2020ראשון ההצבעה תתקיים ביום 

 : שיריתעידה העווישיבת הסדר יומה של 

לכחול לבן בדבר הצטרפות לסיעת ן סיעת העבודה ההסכם הקואליציוני ביקרונות עאישור 
לגה לניהול המגעים לשיתוף פעולה פרלמנטרי, ציבורי ופוליטי בין "ר המפ, והסמכת יולממשלה

  העבודה לכחול לבן.

 יפורסמו באתר האינטרנט של המפלגהעקרונות ההסכם 

----- 

 ההצבעה גלויה -פלגה ועידת המבישיבות  כפי שקורה בדרך קבע

 . את מוסדות המפלגה ואת סיעתה בכנסת מחייבתהחלטת הוועידה כאמור  ר כייובה

 עקרונות ההצבעה:  .1

 הוועידה.  ת/ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר .א

 . גלויהההצבעה בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה,  .ב

 , תיפסל הצבעתו המאוחרת. תמפעם אח הצביע ציר ועידה יותר .ג

 לאחר אישורה. ת את ההצבעה לא ניתן לשנו .ד

 בקרה ופיקוח .2

ועדה מפקחת ה על ידי הנהלת המפלגה מכהוסלצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה,  .א

מ"מ  ראש ועדת החוקה,-יושבת בראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה ויהיו חברים בה:אשר 
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כמו כן, כל ראש מטה המפלגה והיועץ המשפטי למפלגה.  ראש ועדת החוקה,-יושבת

 .לוועדה זו מטעמו משקיףיהיה רשאי למנות עת העבודה בכנסת חבר סי

 דרכי ההצבעה:  .3

 כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

באמצעות אתר האינטרנט הייעודי, לאחר הזנת ת"ז + קוד אימות שיישלח לנייד  .א

יועבר במסך ההצבעה . לאחר הקשת "אישור" אשר רשום במערכות המפלגהולמייל 

לצורכי . ותוצג התשובה שבה בחר מספר אסמכתאיינתן המצביע למסך האישור בו 

 תיעוד, כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.

 .הפתיחת ההצבעעם  לעמוד זהעלה קישור לאתר הייעודי י       

 להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.  ניתן .ב

פר הזהות לפי אפשרות זו, יתקשר המצביע למוקד, יזהה את עצמו באמצעות מס -

שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו )כאמור, ההצבעה בוועידה אינה 

 חשאית(. 

צילום תעודה מזהה )ת"ז/ רישיון   שהצבעתו נרשמה, יידרש המצביע לשלוח  לאחר -

בהתאם  פקסאו  טסאפוו, דוא"לנהיגה/ דרכון/ תעודת חוגר( של המצביע ל

 מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל .לבחירתו

 . נספח א'כ

o  לחילופין, ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות

ם כפי שרשואיתו משולמים דמי החבר האחרונות של כרטיס האשראי 

 במערכות המפלגה.

באמצעות  תישלחש בכתב הודעהיעשה לאחר אישור ההצבעה באמצעות הטלפון י -

או ארבע הספרות  , לאחר קבלת צילום של תעודה מזההאו פקס דוא"ל, ווטסאפ

ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות  .האחרונות של כרטיס האשראי

 ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת. 

 יעשה באופן אישי.  יודגש, ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני ת -

)בעד, נגד, נמנע( בצירוף   דוא"לאו    ווטסאפניתן יהיה להצביע באמצעות שליחת הודעת   .ג

 (.תעודת חוגר /של ציר הוועידה )ת"ז/ רישיון נהיגה/ דרכון תעודה מזההצילום של 

באמצעות מספר הטלפון או כתובת  אך ורקהצבעה באמצעי זה תתאפשר  •

ומה במערכות המפלגה ושאליהם נשלחה הדוא"ל של ציר הוועידה הרש

יודגש, לא תתאפשר הצבעה באמצעות ההודעה על קיום ההצבעה הנ"ל. 

 .מספר טלפון או כתובת דוא"ל שאינם רשומים במערכות המפלגה
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את עמדתו  לצייןצילום של התעודה המזהה ועי זה לשלוח מצביע באמצעל ה •

 .עת ההחלטה: בעד / נגד / נמנעהצעל 

עה הודייעשה לאחר אפ או דוא"ל ווטסההצבעה באמצעות  שלסופי  אישור •

שיינתן באמצעות ווטסאפ או דוא"ל, לאחר קבלת צילום של  בכתב תחוזר

 תעודה מזהה.

 

 בברכה,

מוניערן חר  

ל המפלגה"כמז  

 

 

 

 דרכי התקשרות -נספח א' 

 

 פתיחת ההצבעהעם יושלם  המוקד הטלפוני

 פתיחת ההצבעהעם יושלם  מספר הווטסאפ 

 mifkad@havoda.org.il כתובת הדוא"ל

 077-3181079 מספר הפקס

 פתיחת ההצבעהעם יושלם  אתר ההצבעהכתובת 
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