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 שבת הכנה

 .(28.6שבת ההכנה תתקיים בשבת פרשת 'קרח' כה סיוון ) .1

 בפתיחת השבת תקנון הועידה יועלה להצבעה. .2

 המתמדת.אחרי אישור התקנון, יתבצעו בחירות בסיום כל הכשרת מקצוע לנציגות בועדה  .3

 כל הכשרת מקצוע יכולה לבחור נציג/ה אחד/ת. .4

 הנציג יכול להיות חג"ס / מרכזת/ מנחה )בתיאום הועדה על מנת ליצור פיזור שוויוני(.  .5

צירי הבוגרים יורשו להשתתף בוועידה מבלי לנכוח בשבת ההכנה ובתיאום עם הוועדה  .6

 המסדרת.

 

 פתיחת הועידה

ביד בנימין. הדיונים  09:30( בשעה: 17.7רביעי יד תמוז )יפתחו ביום  100-דיוני ועידת ה .7

מהצירים לפחות. באם לא  50%יפתחו ע"י נציגי נשיאות הועידה הקודמת, ובנוכחות של 

 בכל כמות צירים שתהיה. 10:00מהצירים, תפתח הועידה בשעה  50%ינכחו 

 בפתיחה הועידה תיבחר הנשיאות החדש ותוחלף הקודמת.  .8

 ( ליו"ר הועדה המכינה.14.7לנשיאות יש להגיע עד יום ראשון, יא תמוז ) הצעות למועמדים .9

 לירן גרוס. –יו"ר הועדה המכינה הינו רכז ההדרכה הארצי  .10

לאחר בחירת הנשיאות תבחר הנשיאות מתוך עצמה את יושב הראש. יושב הראש יפתח את  .11

 הדיונים בבחירות לוועדה המתמדת, ובסיום הבחירות ייפתחו הדיונים. 

 

 סדרי הדיון

עזראים, סמלים, מגשימים, מחנכים  – הליבהנושאי זמן הצבעות בחמשת הועידה תקיים  .12

 וסניפים.

 סדרי הדיון המפורטים ייקבעו על ידי חברי הנשיאות.  .13

 באחריות הנשיאות לעדכן את הצירים בסדרי הדיון.  .14

 

 תפקידי הועדות

 הוא לדון בנושא שבאחריותן ולהציע את החלטותיהן במליאה. ועדות המשנה תפקיד  .15
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בסמכות יו"ר הועדה או סגנו להוסיף בתיאום עם הועדה המתמדת הצעות החלטה שלא  .16

 הספיקו לעלות על ידי הועדה אך משקפות את רוח הדברים בועדה.  

 הצעת החלטה היא הצעה שקיבלה רוב בתוך הועדה.  .17

 לעלות להצבעה באחת מהדרכים הבאות:הצעה אשר לא קיבלה רוב תוכל  .18

i.  אם לדעת יושב ראש הועדה ישנה קבוצה משמעותית שתומכת בהצעה, תועלה

 אום עם הועדה המתמדת. ילהעלות ההצעה עפ"י שיקול דעתו של יו"ר הועדה ובת

ii.  ותועבר מבעוד מועד לועדה  החותמים על הצעה זו צירים 40תגובש קבוצה של

 המתמדת לבחינת הדברים.

חראי על ניהול הדיון בוועדה הוא יושב ראש הועדה או סגנו. סדר הדוברים יקבע על ידם. הא .19

על יושבי ראש הועדה לאפשר לכל ציר להביע את דעתו בעניין הנידון, בהתחשב במגבלות 

 הזמן.

 הצעות להכרעת המליאה הארצית. 6כל ועדה יכולה לעלות במקסימום עד  .20

 ה שתרד להכרעת הסניפים.כל ועדה תעלה הצעה אחת שהיא מציע .21

אפשרויות מימוש )ועל הסניפים  2הצעה זו תהיה בנויה בצורה כזו שהיא מציעה רעיון שיש בו  .22

 מועדפת(. 2יהיה להכריע איזה אופציה מבין ה

באחריות סגן יו"ר הועדה להעביר את כל הצעות ההחלטה אל הועדה המתמדת, ולבדוק את  .23

  פרסומם לפי רוח הדברים שעלו בועדה.

 

 תפקידי הנשיאות:

. נציג/ת ההנהלה, 2. נציג/ת המועצה, 1 -בנשיאות חברים חמישה צירים, לפי הפירוט הבא  .24

מזכיר את  על יו"ר הנשיאות לבחור. . נציג חג"ס5. נציג בוגרים. 4. נציג/ת המרכזות 3

 הנשיאות. 

באחריות הנשיאות לנהל את דיוני הועידה, לקבוע את סדר הדוברים, ואת הזמן המוקצב  .25

 לכל אחד מהם. 

באחריות הנשיאות להתאים את סדרי הזמנים המוקצבים לכל דובר, ולפרסמם מראש,  .26

 בהתאם ללוח הזמנים של סדרי הדיונים. 

בהיעדר היו"ר ימנה  דיונים במליאה יתקיימו בנוכחות של שניים לפחות מחברי הנשיאות. .27

 היו"ר מחליף זמני לו מבין חברי הנשיאות.
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באם ציר חושב כי התקיימו דיונים או הצבעות שלא לפי התקנון, ייגש הציר לנשיאות, ויבקש  .28

להציע הצעה לסדר. הנשיאות תבדוק את טענותיו ותאפשר לו להציגם במליאה במידת 

 הצורך. 

ה גורפת של חבריה. במידה ואין הדבר על הנשיאות לקבל את החלטותיה תוך הסכמ .29

 מתאפשר, יוכרעו מחלוקות על פי דעת רוב החברים בנשיאות.

 

 תפקידי הועדה המתמדת

. נציג/ת 2. נציג/ת המועצה, 1  -בוועדה המתמדת חברים שמונה חברים, לפי הפירוט הבא  .30

  (לכל מקצוע שנבחר בשבת 'קרח' 1שישה נציגים מהמקצועות השונים ). 3ההנהלה, 

באחריות הועדה המתמדת לפרסם את כל ההחלטות באופן כזה שיישאר מספיק זמן  .31

 להעלאת הסתייגויות להצעות הנ"ל.

באחריות הועדה המתמדת לפרסם את נהלי ומועדי הגשת ההחלטות וההסתייגויות  .32

 ולפרסמם באופן גלוי. 

רטות את באחריות הועדה לאחד הסתייגויות או הצעות בעלות אופי דומה. הצעות המפ .33

 העניין יאוחדו על ידי הועדה להצעה אחת. )בלוק(. 

באחריות הועדה להכין את ההסתייגויות ולהכריע בשיתוף מעלה ההסתייגות אם מטרת  .34

 ההסתייגות  להחליף את ההצעה או לסייגה בלבד. 

על הועדה לקבל את החלטותיה תוך הסכמה גורפת של חבריה. במידה ואין הדבר  .35

 (.3מול  5מחלוקות על פי דעת רוב החברים בועדה )מתאפשר, יוכרעו 

 

 בחירת המועצה

הצבעות תבחר הועידה את המועצה. רשימת המועמדים למועצה תפורסם בבוקר לפני ה .36

 יום ההצבעות, עם פירוט המועמדים וגילם. 

 ההצבעה תתקיים לפי הסדר  הבא:  .37

 ק שאינו רשמי לא יתקבל. כל ציר יקבל פתק הצבעה רשמי, בו יוכל לבחור את מועמדיו. פת .38

 מועמדים, לפי המפתח הבא:  עשרהעל כל ציר לבחור ב .39

 , כולל(35- 24מועמדים צעירים ) שלושה .39.1

 , כולל(50 - 36מועמדים מבוגרים ) שלושה .39.2

 ואילך( 50מועמדים צעירים ברוחם ) שלושה  .39.3
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 הועידה תשריין בכל קטגוריה לפחות מקום אחד לאישה.  .40

והמועצה הנשארת )חצי מחבריה הנוכחיים( הנציגים )ממונים על הועדה תבחר את הנציגים  .41

 ידי היציגים(:

  נציגת המרכזות )ע"י המרכזות( .41.1.1

 נציג עובדי עבר )ע"י העובדים( .41.1.2

 נציג קדם )בוגרי קדם( .41.1.3

 נציג המוסדות החברים )ע"י פורום היו"רים( .41.1.4

 נציגים הרוצים להגיש מועמדות צריכים לעמוד בכללים הבאים: .41.2

 )במקרים חריגים ניתן לפנות לועדה המתמדת(  בוגרי התנועה .41.2.1

 מוכנים להצטרף לפורום עשייה )תורני / משאבים / יח"ץ / מנטורים( .41.2.2

 מתחייבים להגיע לישיבות בהתאם לזימונים השוטפים   .41.2.3

  24מעל לגיל  .41.2.4

 מילאו טופס מועמדות עד לי' תמוז תשע"ט. .41.2.5

 תוצאות ההצבעה יפורסמו באותו לילה באתר התנועה.   .42

 

 ת:הצבעו

 ההצבעות יתנהלו על פי סדר של חמשת נושאי הליבה של הועידה. .43

נגד( בהתחשב בשיקול דעתה של  2בעד  2דוברים ) 4לפני כל הצבעה תינתן אפשרות עד  .44

 הנשיאות ובזמנים.

 יתאפשר לדבר לפני הצבעה על הצעתו.  נציג הועדה הנבחר/למציע ההחלטה .45

 מציע ההסתייגות יוכל לדבר לפני העלאת הסתייגותו.  .46

 הצעות. 30יועלו לכל היותר עד  .47

מעל ועדה( לטובת הועידה הסניפית, בסיום ההצבעות תרד  1הצעות ) 5יועלו להצבעה  .48

 .1להכרעת הסניפים הצעה 

 

 הסתייגויות

 ( תועלה רק לאחר שהתקבלה ההצעה עליה33הסתייגות שאיננה מחליפה הצעה )סעיף  .49

 הופיעה ההסתייגות. 
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צירים נוספים המקדמים את  2הסתייגות תועלה לדיון רק אם תגיע כשהיא חתומה ע"י  .50

 הרעיון, ומופיע בה שם הציר המגיש אותה ופרטיו.

 משניהסתייגויות להצעה אחת. באם יגיעו לוועדה המתמדת יותר  שניניתן להגיש עד  .51

יות והם יחליטו ביניהם מה עולה. הסתייגויות, תזמן הועדה את כל מגישי ההסתייגו

 הסתייגויות יוכלו להגיע עד השעה שתפרסם ועדה מתמדת.

 

 

 


