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צירות וצירי הוועידה העשירית,

 .1עקרונות ההצבעה:
א .ההצבעה הינה אישית ותיעשה ישירות על ידי ציר/ת הוועידה אשר שילמ/ה את דמי
החבר.
ב .בדומה להצבעות אחרות הנעשות בוועידה ,ההצבעה גלויה.
ג .הצביע ציר ועידה יותר מפעם אחת ,תיפסל הצבעתו המאוחרת.
ד .לא ניתן לשנות את ההצבעה לאחר אישורה.
 .2בקרה ופיקוח
לצורך בקרה ופיקוח על יום ההצבעה ,הוסכמה על ידי הנהלת המפלגה ועדה מפקחת אשר
בראשה יעמוד מזכ"ל המפלגה ויהיו חברים בה :יושבת-ראש ועדת החוקה ,מ"מ יושבת-
ראש ועדת החוקה ,ראש מטה המפלגה והיועץ המשפטי למפלגה .כמו כן ,כל חבר סיעת
העבודה בכנסת יהיה רשאי למנות חבר מטעמו.
 .3דרכי ההצבעה:
כל ציר הוועידה העשירית יהיה רשאי להצביע באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
א .באמצעות אתר האינטרנט הייעודי ,לאחר הזנת ת"ז  +קוד אימות שיישלח לנייד
ולמייל אשר רשום במערכות המפלגה .לאחר הקשת "אישור" במסך ההצבעה יועבר
המצביע למסך האישור בו יינתן מספר אסמכתא ותוצג התשובה שבה בחר .לצורכי
תיעוד ,כל מצביע מתבקש לצלם את מסך האישור.
--------------------ב .ניתן להצביע באמצעות מוקד טלפוני ייעודי שיופעל במשך יום ההצבעה.
-

-

לפי אפשרות זו ,יתקשר המצביע למוקד ,יזהה את עצמו באמצעות מספר הזהות
שלו ולאחר מכן יאמר למוקדן מהי הצבעתו (כאמור ,ההצבעה בוועידה אינה
חשאית).
לאחר שהצבעתו נרשמה ,יידרש המצביע לשלוח צילום תעודה מזהה (ת"ז /רישיון
נהיגה /דרכון /תעודת חוגר) של המצביע לדוא"ל ,ווטסאפ או פקס בהתאם
לבחירתו .מספרי הפקס והווטסאפ וכן כתובת הדוא"ל מופיעים בסוף הנוהל.

מפלגת העבודה הישראלית
חרוץ  6תל אביב; טל' ,03-7283606 :פקס'03-7283600 :

 oלחילופין ,ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות ארבע הספרות
האחרונות של כרטיס האשראי איתו משולמים דמי החבר כפי שרשום
במערכות המפלגה.
-

אישור ההצבעה באמצעות הטלפון ייעשה לאחר אישור בכתב שיינתן באמצעות
ווטסאפ ,דוא"ל או פקס ,לאחר קבלת צילום של תעודה מזהה או ארבע הספרות
האחרונות של כרטיס האשראי .ניתן יהיה לאמת את זהות המצביע באמצעות
ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי הרשום במערכת.

-

יודגש ,ההצבעה באמצעות המוקד הטלפוני תיעשה באופן אישי.

דרכי התקשרות
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המוקד הטלפוני

03-7793617

מספר הווטסאפ

054-9206370

כתובת הדוא"ל

mifkad@havoda.org.il

מספר הפקס

077-3181079

