בחירות מקדימות לרשימת מפלגת הציונות הדתית לכנסת ה– 25 -
סדרי בחירות :1

 .1המועדים המוצעים לעריכת הבחירות ליו"ר המפלגה ורשימתה לכנסת :
הפעולה

תאריך
א' תמוז

30.6

יום פיזור הכנסת והכרזה על בחירות כלליות

כ"ב תמוז

21.7

תחילת המועד להגשת מועמדות לבחירות לרשימה וליו"ר

ה' אב

2.8

המועד האחרון להגשת מועמדות לבחירות לרשימה וליו"ר

ה' אב

2.8

נעילת המפקד ושליפת ספר בוחרים

ו' אב

3.8

פרסום ספר הבוחרים ורשימות המועמדים

ו' אב

3.8

תחילת המועד להגשת ערעור לבית הדין על רשימת המועמדים וספר הבוחרים

י"א אב

8.8

סוף המועד להגשת ערעור לבית הדין על רשימת המועמדים וספר הבוחרים

י"ז אב

14.8

פרסום החלטות בית הדין בדבר רשימת המועמדים וספר הבוחרים

י"ט אב

15.8

פרסום ספר בוחרים סופי

כ"ו אב

23.8

יום הבחירות הפנימיות לרשימה וליו"ר )כולל מס'  10ברשימה ע"י המרכז(

כ"ז אב

24.8

פרסום תוצאות הבחירות

י"ט אלול

15.9

יום הגשת הרשימות ליו"ר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ז' בחשון

1.11

יום הבחירות לכנסת

 1.1היה ויהא צורך בכך הועדה תהא מוסמכת לשנות את המועדים המפורטים לעיל
ובכפוף לאישור הנהלת המפלגה .במקרה שכזה תפורסם טבלת לוחות זמנים עדכנית.
 .2שיטת הבחירות :
 2.1כל מתפקד יהא ראשי לסמן עד מחצית ממספר המועמדים.
 2.2היה ומספר המועמדים יהא מספר אי זוגי ,אזי כל מתפקד יהא רשאי לסמן מחצית
ממספר המועמדים פחות חצי )לשם הדגמה .היה ויהיו  11מועמדים ,אזי ניתן יהיה
לסמן עד  5מועמדים(.

 1האמור במסמך זה כפוף לאישור מרכז המפלגה.

2.3
2.4
2.5
2.6

מס' המועמדים המרבי לסימון יעמוד על  10מועמדים.
המועמד שקיבל את מירב הקולות ימוקם במקום הראשון ,הבא אחריו – במקום
השני וכן הלאה.
רק מועמד שקיבל ) 5%חמישה אחוזים( מהקולות הכשרים ימוקם ברשימת מועמדי
המפלגה.
במקרה של תיקו במספר הקולות שקיבלו שני מועמדים ,הרי ששני מועמדים אלו
יוזמנו לפני ועדת הבחירות והיועץ המשפטי למפלגה ,אשר יערכו הגרלה ביניהם.
הגרלה זו תקבע את מיקומו של כל אחד מהם ברשימה.

 .3הקמת וועדת בחירות ,תפקידיה וסמכויותיה :
 3.1על מנת למנוע כפילויות ,מוצע כי הוועדה הציבורית תתפקד גם כוועדת הבחירות
זאת בכל הנוגע לבחירות לכנסת ה. 25-
 3.2בכל הנוגע לבחירות כלליות עתידיות מוצע למנות ועדת בחירות שהרכבה תפקידיה
וסמכויותה יהיו כמפורט בנספח א'.
 .4אופן עריכת הבחירות )פיזי/טכנולוגי/פריסת קלפיות(:
 4.1ההצבעות יערכו בצורה אלקטרונית.
 4.2המפלגה תתקשר עם חברה בעלת ניסיון ויכולת שתנהל בפועל את ההצבעה
האלקטרונית ,זאת בצורה מאובטחת ,דיסקרטית ותוך שמירה על כל הוראות הדין,
לרבות חוק הגנת הפרטיות.
 4.3לטובת מי שאיננו רוצה או איננו יכול להצביע בצורה אלקטרונית ,המפלגה תציב ב5-
אתרים ברחבי הארץ ,קלפיות שבהן ניתן יהא להצביע בצורה פיזית .הודעה מסודרת
על מיקומי הקלפיות תינתן בהמשך.
 .5כללים נוספים בדבר הגשת מועמדות ותשלום בגינה:
התנאים להגשת מועמדות יהיו כדלהלן:
 5.1המבקש להתמודד לתפקיד חבר כנסת מטעם המפלגה וכתנאי להתמודדותו ,יגיש
לוועדת הבחירות ,עד ליום האחרון להגשת המועמדות:
)א( בקשה להתמודדות חתומה על ידו.

)ב( חתימות של לפחות  180מבין מתפקדי המפלגה התומכים במועמדותו .חברי
הכנסת המכהנים כיום מטעם המפלגה בכנסת ה ,24-יהיו פטורים מהגשת
החתימות.
)ג( קבלה על ביצוע תשלום בסך  ₪ 3600לפקודת המפלגה.
 5.2המבקש להתמודד לתפקיד יו"ר המפלגה ומספר  1ברשימת המועמדים לכנסת
מטעמה וכתנאי להתמודדותו ,יגיש לוועדת הבחירות ,עד ליום האחרון להגשת
המועמדות:
)א( בקשה להתמודדות חתומה על ידו
)ב( חתימות של לפחות  500מבין מתפקדי המפלגה התומכים במועמדותו .יו"ר מכהן
יהיה פטור מהגשת החתימות
)ג( קבלה על ביצוע תשלום בסך  ₪ 7000לפקודת המפלגה.
 5.3כל מתפקד יוכל לחתום על תמיכה בעד שלושה מועמדים במקביל בלבד  .וכן מועמד
אחד לתפקיד יו"ר.

 .6כללים בדבר פרסומי המפלגה אודות הבחירות הפנימיות:
בהתאם לחוק ולהנחיות מבקר המדינה.
פרסומי הוועדה יועלו לאתר המפלגה ,ויתפרסמו בעיתונות עפ"י החלטת וועדת הבחירות.
 .7כללים בדבר פרסומי המועמדים ותקרת הוצאות:
 7.1תקרת הוצאות המועמדים :התאם לחוק ולהנחיות מבקר המדינה.
 7.2המתמודדים יצהירו בעת הגשת המועמדות כי הם ינהלו קמפיין חיובי שיכבד את
המפלגה ,את יתר המועמדים ,ואת הציבור
 .8פרסום ספר בוחרים:
 8.1ספר הבוחרים יתפרסם למועמדים עם נעילת המפקד.
 8.2מועמדים שיבקשו לקבל את ספר  -הכולל שמות ודרכי התקשרות ,יוכלו לעשות כן
כנגד חתימה על תצהיר לפיו:

)א( הם יעשו שימוש במידע זה בהתאם לחוק ולדין בדגש על חוק הגנת הפרטיות ,הם
ישמרו על סודיות המידע ,ישתמשו בו רק לצרכי הבחירות ולא יעבירו אותו
לאיש.

)ב( תוך  10ימים מסיום המפקד הם יבערו את ספר הבוחרים ויגישו תצהיר על כך
 .9כללים בדבר אמצעי תשלום דמי החבר ופיקוח על טוהר המפקד:
המפקד מצוי כבר בעיצומו .תשלומי דמי החבר מתבצעים באמצעות כרטיס אשראי
)לרבות ביט ופייבוקס( ועל פי הנחיות מבקר המדינה.
 .10כללים בדבר פיקוח על טוהר הבחירות ,פרסום תוצאותיהן וערעור עליהן:
 10.1טוהר הבחירות – באמצעות הצבעה אלקטרונית במערכת מאובטחת וכאמור
לעיל.
 10.2פרסום תוצאות וערעור – בהתאם ללוח הזמנים דלעיל.
 .11כללי – אימוץ הדין בנושאים שלא הוסדרו בתקנון:
בנושאים שלא הוסדרו במופרש בתקנון או ע"י החלטות הוועדה הציבורית ,הוועדה
ממליצה לאמץ את ההוראות הקיימות בדבר דיני הבחירות הכלליות לכנסת.

