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ת.ז ארגונית
נוער מפלגת העבודה הישראליתשם הגוף:

ממניעים אידיאולוגיים שהבסיס לקיומוארגון המוקםתנועה אידאולוגית:נוער העבודה הינוהגדרה:
הוא אידיאולוגיה משותפת לכלל החברים בו.

"תנועה זו מזוהה עם רעיונות מפלגת העבודה הישראלית, ופועלת לקידום ערכיה."

מטרות התנועה:
בניית דור העתיד של תנועת העבודה ..1
מעורבות חברתית  - פוליטית של בני ובנות נוער..2
בניית מנהיגות צעירה..3

ארצי ע"י סניף ארצי וסניפים מקומיים.מיקום:
י"ב.עדז'או18גילעד13מגילההצטרפותגילאים:

מבנה היררכי פנים גופי
קטן של דרגי סמכויות"מבנה פירמידלי שטוח - "מבנה ארגוני, בעל מספרסוג מבנה:

נוער העבודה יהיה בנוי על סמך סניפים מקומיים והנהגה ארצית בהתאם למה שיובא בהמשך.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
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מבנה הסניף המקומי

מבנה המזכירות הארצית

פרק א' - סניפים מקומיים
חברים10שלמינימלימספרלרשוםישמקומי,סניףלהקיםבכדימקומי:סניףלהקמתתנאים.1

עלהמזכירותתצביעהאזור,מאותוחברים10ונרשמוהיההעבודה.נוערלתנועתהעירבאותה

הקמת סניף חדש.

מספרבהמקומיתרשותישנהאם-מוניציפאליתרשותבאותהחבריםמיעוטשלבמקרה.1.1

מאוחד.סניףויוקםסמוך,רשותיסניףעםהסניף,חברייחוברוסניף,חברי10עלעולהאינוהפעילים

לסניף.יו"רהסניףחבריע"ייבחרראשיסניףבכל-הסניפיםהנהגת.1.2

תהיההיבחרולאחרהסניףיו"רבידיחריגים)בסניפיםתקףלאזה(סעיף-יו"רסגןתקן.1.3

הסמכות למנות סגן יושב ראש לסניף שיכהן לצידו כחלק מהנהגת הסניף. בידי סגן היו"ר תופקד

האחריות על הריכוז הארגוני, עד לבחירת יו"ר סניף החדש.

12ל-הינהוהנציגיםהתפקידיםבעלישלכהונתם-המקומיבסניףהתפקידיםבעליכהונת.1.4

חודשים מיום בחירתם (קדנציה אחת). יו"ר סניף לא יכהן יותר משתי קדנציות בניגוד לסגן יושב

הראש.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
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חברים10מ-פחותעםסניףלהקיםהאפשרותקיימתהארציהסניףבאישור-חריגיםסניפים.1.5

סניף.יו"רסגןלמנותניתןלאחריגיםבסניפיםבסניף.חברים5מ-פחותלאאך,בסניף

(הגדרות):החלטותקבלתודרכיהמקומיהסניףניהול.2

משתתפיםהסניףחבריכלבשבוע.פעםובהמשךימים,14ל-אחתבתחילהיתקיימו-פעולות.2.1

בהן

(למעט מקרים חריגים המאושרים מראש ע"י יו"ר הסניף) והם יתנהלו כמו פעולות של תנועות נוער

רגילות. הן יעסקו לא בהכרח בנושאים פוליטיים, אלא גם אקטאוליים והקשורים לאירועים מתקרבים.

לפני כל פעולה, יו"ר הסניף בונה מערך פעולה לסניף שלו, או משתמש באחד קיים מהמאגר. המליאה

תנוהל יו"ר הסניף ובהיעדרו ינהל סגנו את המליאה.

50%מ-יותרשלברובותתקבלהצבעהתתקייםמסוים,נושאלאשררוציםבאם-החלטותקבלת

מכלל מליאת הסניף. (לחברי הסניף קיימת האפשרות להעלות הצעות להצבעה בפני המליאה) כאשר

נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר מהיו''ר, הוא יכול לדחות את

ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה.

מהפעולה,לקחיםיפיקוצוות,ישיבתבסניףהתפקידיםבעליינהלופעולה,כללאחר-ישב"צ.2.2

יתכוננו לפעולה הבאה וידברו על אירועים קרובים שיש להתכונן אליהם ברמה הסניפית.

יחדוסגנוהמקומי,הנוערסניףיו"רביןקבועבסיסעלשתתקייםפגישה-עמדותתיאוםפגישת.2.3

עם מזכיר הסניף המפלגתי המקומי ואף, רצוי שיקח חלק בפגישה נציג המשמרת הצעירה בסניף

המקומי (בהסכמת כלל הצדדים). כאשר בפגישה זו, יתאמו כלל הגורמים את הפעילות הקרובה

ברשות המוניציפאלית.

התפקידים:בעליסמכויות.3

המקומי,הסניףשלהתקיןתפקודועלהאחראיהאדםקדנציות)משתייותריכהן(לא-יו"ר.3.1

בעל הסמכות למנות את סגן היו"ר (בעת הצורך לפי התנאים הכתובים). עליו לקבוע את מדיניות

הסניף, ולפעול בתיאום עם מזכיר (הבוגר) הסניף המקומי. בנוסף ליו"ר הנוער, יינתן מקום שמור בעת

ביותר של הסניף בפני הגופים והפורומיםיו"ר הסניף הוא המייצג הבכירמליאת הסניף הראשי בעיר.

השונים. היו"ר יהיה אחראי לפעילות הסניף הסדירה, סדרי הפעולות, ויעבוד בתיאום עם בעלי

התפקידים תוך התחשבות בדּעת חברי הסניף. יו"ר הסניף ייבחר בבחירות דמוקרטיות סניפיות אחת

עליוהיו"רסגןהואהסניףיו"רשלכוחובאבהמשך.שיובאהבחירותלתקנוןובהתאםחודשים12ל-

יפורט בהמשך. יו"ר הסניף יהיה חלק מהנהגת נוער העבודה וישתתף בישיבות מליאת הסניף הארצי

ויהיה בעל זכות הצבעה במליאת הסניף הארצי.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!



7

שלימינוידהוא,זה)בפרק1.3לסעיף(בהתאםהיו"רע"ינבחר-ארגוני)(רכזהסניףיו"רסגן.3.2

יו"ר הסניף וממלא מקומו במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול

ובתיאום ישיבות. בנוסף על הס.יו"ר למלא את מקום היו"ר בסניף המקומי במצבי היעדרות

זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של היו"ר, על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר

ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו. כמו כן, יהיה אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים בסניף .

אחראי על תיעוד פעילות הסניף  (במליאה, במזכירות וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים

ואירועים. סגן יו"ר הסניף ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת הוואצאפ הסניפית ולשליחתם בדוא"ל

לחברי הסניף. בנוסף, יהיה אחראי לאכוף ולידע את תקנון הסניף/התקנון הארצי של התנועה. כמו כן,

אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות הסניף הן אתיות ועומדות בקנה אחד עם תקנון התנועה הארצי

ולאוכפו.

למפלגה:אופציונלייםחבריםהפקדת.4

שלהאפשרותאתלולהציגשלוהמקומיהסניףיו"רמחויבאז,17לגילהגיעהעבודהבנוערחבראם

פעילותו של החבר בנוער העבודהאין להתנות את המשךהתפקדות למפלגה עצמה. בכל מקרה,

בהתפקדות למפלגה עצמה.

המקומי:בסניףהתפקידיםלבעליבחירות.5

בחירותמועד,01.07ה-עדתקבעהמכהנתהבחירותועדת-וקיומןהבחירותהכרעתמועדי.5.1

הנקבעוביום,01.07-30.08ה-שביןלתקופההמחוזות.ולרכזיהמקומייםהסניפיםכללראשות

כאמור, ייערכו בחירות בכל הסניפים המקומיים לראשות הסניפים.

שבועות4עדומועמדיםבוחריםספרלפרסםתדאגהבחירותועדת-ומועמדיםבוחריםספרי.5.2

כלל הסניפים בהם יתקיימו הבחירות,אשר יכיל את שמותיהם שללפני מועד הבחירות המתוכנן,

את שמות חברי כל סניף, וכן שמותיהם של המתמודדים שהגישו את רצונם להתמודד על תפקיד יו"ר

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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הסניף וקיבלו אישור מוועדת הבחירות. ניתן יהיה להגיש מועמדות לתפקיד יו"ר הסניף עד סגירת

)5.6לסעיף(בהתאם.הבוחריםספר

המוסכם,במועדהבחירותאתלקייםיכוללאמסויםסניףבומצבלמעט-הבחירותבקיוםקושי.5.3

יבקש הסניף "בקשת חריגים" מוועדת הבחירות בתנאי שהדבר מצדיק שינוי מועד, ואז יוחלט

שבעה ימים לפני/אחרי המועדבהסכמת חברי הסניף על מועד בחירות אחר שיהיה בסמיכות של

והמועד החדש יקבל את אישור וועדת הבחירות.שנקבע לכולם

אלקטרונית/ידניתבהצבעההנוערחברייצביעוהבחירותלקיוםהנבחרביום-הבחירותהליך.5.4

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות לפי מספריהם הסידוריים וספר הבוחרים כאשר המועמד שקיבל

את מירב הקולות מכלל חברי הסניף יזכה בבחירות, במקרה וישנו תיקו בין מועמדים ייערך סיבוב

הואהמחוזשרכזאזיתיקוישנוהשניבסיבובשגםבמקרההראשון.הסיבובלאחרימים7עדנוסף

שיקבע את זהותו של יו"ר הסניף המקומי.

"1.3"לסעיף(בהתאםהיו"ר.סגןאתימנההנבחרהיו"רהבחירותבסיום-הבחירותלאחר.5.5

בפרק זה)

* עד למועד הבחירות, ינהל את הישיבות היו"ר המכהן.

לפחות.חודששלותקבעלימקומיסניףחברילהצביעיכוליםבבחירות-הצבעהתנאי.5.6

חודשים3שלותקבעלימקומיסניףחברילהתמודדיכוליםבבחירות-היבחרותתנאי.5.7

לקדנציה אחת נוספת בלבד שלאחריה לאוכן יו"ר שכבר נבחר לקדנציה אחת יוכל להתמודדלפחות

ימים7עדהתמודדותואושרה/נפסלהאםלמועמדלהודיעחייבתהבחירותועדתלהתמודד.יוכל

לפני הגשת ספר הבוחרים בנימוק בכתב ועם אפשרות להופיע בפני הוועדה לערעור על ההחלטה.

)1.1סעיףז'בפרקמצוייםמועמדלפסילה(התנאים

יו"ר:עזיבת/התפטרות/נבצרותשלמקרה.6

במקרה שבו מחליט יו"ר הסניף להתפטר או שנבצר ממנו מלמלא את תפקידו בכפוף לאישור ועדת

הבחירות, ישמש סגנו של היו"ר (במידה וקיים) כיו"ר הזמני עד לחזרתו במקרה של מחלה/עד

הבחירות הקבועות בחוק. התפטר יו"ר הסניף ולא מונה סגן יו"ר שיוכל למלא את מקומו, יציג רכז

השטח למזכירות מועמד והיא תאשרו.

המקומיים:ולסניפיםלתנועהפעיליםצירוף.7

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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רשומיםפרטיוהגילאים,בתקןשעומדמיכלהואהעבודהנוערחבר-העבודהנוערחבר.7.1

במאגר הנתונים של התנועה.

החברצירוףהליך.7.2

לבקשסניפים/סגניהםראשיעלהעבודהלנוערחדשיםחבריםלצרףבשביל-חברפרטי.7.2.1

המלאים שהתקבלו יש למלאואת הפרטים(מצורף נספח א)מהם למלא את פרטיהם האישיים

במאגר המידע הכללי של התנועה אליו יכותבו כלל ראשי הסניפים/סגניהם. על כלל המאגר יופקד סגן

היו"ר הארצי שעומד בראשות וועדת מפקד החברים. בסיום התהליך על ועדת המפקד הארצית לצרף

את החבר החדש לקבוצת הוואטסאפ של התנועה - "קבוצת העדכונים" ולפי רצונו, גם לקבוצת

"הדיונים''.

פרק ב' - הסניף הארצי
פתיחה:

). בסניף הארצי"נוער העבודה"(להלן- הסניף הארצי, הוא המקום בו מיוצגת הנהגת התנועההסבר

מתקבלות החלטות על המדיניות הכללית של התנועה והכרעות הקשורות בסניפים כולם.

כולם בעלי התפקידים במזכירות- בסניף הארצי חברים כלל ראשי הסניפים ובראשחברי הסניף

התנועה (המזכירות הארצית) ויו"ר התנועה הארצי שמוביל אותה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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- קבוצת בעלי התפקידים אשר מכהנים ברמה הארצית והם אשר מכוונים אתהמזכירות הארצית

הארציהיו"רע"יהבחירותלאחרימים7עדממוניםהארציתהמזכירותחבריופעילותה.התנועה

ביצועיותהחלטותמתקבלותהארציתבמזכירותחודשים.12ל-אחתדמוקרטיותבבחירותשנבחר

שונות כגון: חלוקת התקציב שניתן לתנועה ע"י המפלגה, ייצוג התנועה כולה, מול מנגנוני המפלגה

השונים וכדומה.

הארצי תוכנית פעולה מפורטת,- המזכירות הנכנסת תציג בפני הסניףתוכנית פעילות שנתית

לתפקיד.כניסתהמיוםימים45בתוךהקדנציהלתקופתכלליותכנוןאירועיםתאריכייעדים,הכוללת

התוכנית תפורסם לחברי נוער העבודה לאחר אישורה על ידי הסניף הארצי ברוב רגיל.

יחודיות לו במהלך השנה. הגוף- בנוסף, יוכל הסניף לקיים סמינרים/פעילויותתוספות והסברים

אחראי לכנס ועידה ארצית שתכלול את כלל בני הנוער מכלל הסניפים. הוועידה תפעל במתכונת דומה

לוועידת המפלגה.

המפלגה תורכב מחברי הנוער הבאים:- נציגות הנוער בוועידתצירי ועידה מטעם נוער העבודה

יושב ראש התנועה (מתוקף תפקידו)

יושבי ראש הסניפים הנבחרים (מתוקף תפקידם)

נוערמחבריאחוזים5עליעלוולאזה,לתפקידמיוחדותבבחירותנבחרואשרכללייםנציגים

העבודה.

ומעלה.16הינוגילםאםהמפלגהבוועידתחבריםיהיוהנציגים

התפקידים:בעליסמכויות.1

העבודה,נוערשלהתקיןתפקודועלהאחראיהאדםקדנציות)משתייותריכהן(לא-יו"ר.1.1

הוא אשר מרכיב את המזכירות הארצית וממנה את בעלי התפקידים בה, ואף רשאי

להחליפם/להזיזם ממקומם בכל עת במהלך כהונתו (אך בצירוף נימוק למהלך ובידוע בעל התפקיד

והמזכירות כולה).

עליו לקבוע את מדיניות נוער העבודה ולקבל עליה את אישור רוב חברי מליאת הסניף הארצי.

בנוסף, ליו"ר התנועה יינתןבנוסף עליו לפעול בסמיכות ובתיאום לשאר בעלי התפקידים במפלגה.

המייצג הבכיר ביותר של התנועהיו"ר נוער העבודה הואמקום שמור בפגישות לשכת המפלגה.

בפני הגופים והפורומים השונים. היו"ר יהיה אחראי לפעילות התנועה, סדרי הישיבות וההצבעות,

ויעבוד בתיאום עם בעלי התפקידים תוך התחשבות בדעת חברי הסניף הארצי. יו"ר נוער העבודה

הבחירותמועדעלהבחירותועדתלהחלטתבכפוףחודשים,12ל-אחתדמוקרטיותבבחירותייבחר

ובהתאם להליך הבחירות התקין המפורט בתקנון זה. בא כוחו של יו"ר התנועה הוא סגן היו"ר

שנבחר על ידי היו"ר.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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מקומווממלאהתנועהיו"רשלימינוידהואהיו"ר,ע"יבחר-ארגוני/מפקד+גזבר)(רכזיו"רסגן.1.2

במצבי פרישה או מצבי חירום אחרים. מתפקידו לסייע ליו"ר הסניף בניהול ובתיאום ישיבות. בנוסף

על הס.יו"ר למלא את מקום היו"ר, במצבי היעדרות זמניים/קבועים. במקרה של היעדרות זמנית של

היו"ר על סגן היו"ר לתאם את פעילותו עם היו"ר ולדווח לו על ההחלטות שהתקבלו. כמו כן, יהיה

אחראי על רשימות הקשר ומפקד החברים. אחראי על תיעוד פעילות התנועה (במליאה, במזכירות

וכו'), כולל פגישות עם גורמים חיצוניים ואירועים. סגן היו"ר ידאג לפרסום הפרוטוקולים בקבוצת

הישיבות.לאחרימים7עדהמקובליםהאמצעיםהתנועה/בכללחבריבדוא"לולשליחתםהוואטסאפ

יתחזקהדוברכן,כמוהתקשורת.עםבקשרועומדהעבודהנוערפעילותלפרסוםאחראי-דובר.1.3

את דף המדיה החברתית של התנועה ויהיה אחראי על פרסום שוטף של פעילות התנועה. כמו כן,

מתפקידו של הדובר להגיב לכל עניין אקטואלי.

הקיימים.לתנאיםבהתאםולפרשוהתנועהשלהארציהתקנוןאתלאכוףאחראי-חוקתייועץ.1.4

כמו כן, אחראי לבדוק כי פעולות והחלטות התנועה הן מוסריות, תואמות את דרכה של תנועת

12ב-פעםשתאושרהתנועה,חוקתואתהעבודהמפלגתחוקתאתתואמותלדורותיה,העבודה

חודשים בכינוס ועידת נוער מפלגתית ארצית. כמו כן, עליו לבדוק את תקינות

התנהגותם של כלל נציגי התנועה ומוסדותיה. היה וגילה היועץ החוקתי ליקוי מהותי

בתפקוד מוסד או נציג בנוער, אזי שבסמכותו של היועץ החוקתי לאכוף את הכללים

"ועדתבפרק2.2בסעיףכמפורטהעבירה,עוברכנגדמשמעתועדתכינוסע"י

משמעת".

על היועץ החוקתי לפקח על ההתנהלות התקינה של ועדות הנוער.

העבודה.נוערתנועתסניפישלהתקיןתפקודםעלהמופקדהאדם-השטחרכז.1.5

רכז השטח אחראי לוודא את תקינות התנהלותם של בעלי התפקידים בסניף המקומי

ורכזי המחוזות, ייעץ להם ויסייע לפעילות הסניף במקרה הצורך. במידה ורכז השטח

מראשימים7כ-הנוערתנועתמזכירותאתבכתבליידעעליוסניפים,לאחדבחר

ולהסביר בפניהם את ההחלטה ומהותה.

רכז השטח אחראי על ריכוז פעילויות השטח של נוער העבודה, לרבות הפגנות,

עצרות בחירות, סיורים בשטח ופעילות התאים הרעיוניים.

רכז השטח יהיה חבר מזכירות.

מחוזכלשלהסניפיםראשייבחרוהסניפים,לראשיהבחירותלאחר-שבועמחוזייםרכזים.1.6

בהצבעה סמויה את רכז המחוז שלהם.

במקרה של תיקו במחוז מסוים, יהווה רכז השטח את שובר השוויון.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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המזכירות,החלטתע"פספציפירכזותבמחוזיוגדרפרטניבאופןסניףכל-הרכזותמחוזי.1.6.1

אך בעת מחלוקת יוגדרו הסניפים בשיטת אזורי החיוג, כל רכז חייב לגור במחוז עליו הוא אחראי

במסגרת תפקידו כרכז מחוזי, האזורים הינם:

דרום"מחוז"רכזהתפקיד:בעליכונהשכן,08חיוגאזורהדרוםמחוז.1.6.1.1

מחוז"רכזהתפקיד:בעליכונהשכן,02,03,09החיוגאזורי(וי-ם)המרכזמחוז.1.6.1.2

המרכז"

צפון"מחוז"רכזהתפקיד:בעליכונהשכן,04החיוגאזורהצפוןמחוז.1.6.1.3

זאתלהעלותישהרכזות,אזוריתיחוםבשינויצורךוישבמידה-הרכזותאזורשינוי.1.6.2

הסניףמחברי50%מ-מעלהשלתמיכתםלקבלההצעהוחייבתהארציהסניףבמליאתלהצבעה

הארצי.

הרכזתפקידיכאשרמסויםבאזורהסניפיםריכוזעלאחראיזהתפקיד-התפקידהגדרת.1.6.3

הינם:

פעיליםהעברתהרכבה/פירוק,-סניפיםסידור(פעולות,האזוריתהפעילותוניהולפיקוח.1.6.3.1

מסניף     לסניף ע"פ צורך או בקשה מנומקת) וכל אלו בדיווח ישיר למזכירות הארצית ובאישורה.

באזור.הסניפיםלראשיוסיועייעוץ.1.6.3.2

לחבריאפשרותמתןועםבלבדהתפטרות/נבצרות(לאחרמקומייםסניפיםראשימינוי.1.6.3.3

הסניף להגיש המלצה לרכז על אחד מחברי הסניף שישמש כיו"ר, אך ההחלטה הסופית נתונה בידי

הרכז ודיווח מלא למזכירות הארצית וקבלת אישור.

(הגדרות):החלטותקבלתודרכיהסניףניהול.2

כללידיעלאחרתאושרכןאם(אלאיום14ל-אחתשתתקייםבמליאה-הארציהסניףמליאת.2.1

חברי המליאה) ישתתפו ראשי הסניפים המקומיים כאשר אם אחד מראשי הסניפים ייעדר, יחליפו

שלהחודשים12ב-הסניףיפעלפיושעלמדיניותיקבעהארציהסניףקדנציהכלתחילתבכלסגנו.

מכלל50%מ-יותרשלברובותתקבלהצבעהתתקייםמסוים,נושאלאשררוציםאםהקדנציה.

הנוכחים. לסניף הארצי יש גם אפשרות להביע דעה ואף להתנגד בהצבעה להחלטות מזכירות

המתקשרות לסניפים.

אך כאשר נוצר מצב של תיקו או שישנו רוב של מתנגדים להחלטה שמנסה להעביר היו"ר, יו''ר

הסניף יכול לדחות את ההצבעה עד שיצליח לגייס את הרוב הדרוש להעברת ההחלטה. (לא תקף

במצב של הצבעת אי אמון ביו"ר ובמזכירותו)

מזכ"להמפלגה,יו"רעםוסגנוהתנועהיו"רפגישת-לשכהבפגישותוסגנוהיו"רשילוב.2.2

המפלגה, ומנכ"ל המפלגה וחברי הלשכה המפלגתית. היו"ר וסגנו יקבלו מקום קבוע בפגישות אלו כדי

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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שיוכלו לעדכן את הלשכה בתהליך קבלת ההחלטות. במידה והיה והחלטה מסוימת הנהגת נוער

העבודה, אינה ישימה או בעייתית לדעת בכירי המפלגה, יוטל וטו על ההחלטה ויתקיים דיון מחודש

במליאה. בהטלת הווטו יידרשו בכירי המפלגה להסביר מדוע ההחלטה לא יישמה או בעייתית. כמו כן,

תינתן הזכות לבכירי המפלגה להשתתף במליאה במצב כזה אך יימנעו מהצבעה.

הארצי):הסניף(מזכירותהארציתהתנועהלמזכירותבחירות.3

עד הרכבת המזכירות החדשה לאחר הבחירות ינהל את ישיבות ההנהגה היו"ר המכהן ואת התנועה

תנהל המזכירות היוצאת, אך זו לא תוכל לקבל "החלטות דרמטיות".

תאריךעל)01.07ה-(עדתחליטהיוצאתהבחירותועדת-וקיומןהבחירותהכרעתמועדי.3.1

.01.07-30.08ה-שביןלתקופההארציהתנועהליו"רבחירות

ספרלפרסםתדאגהבחירותלפנישבועות4עדהבחירותועדת-והמועמדיםהבוחריםספרי.3.2

בוחרים ומועמדים, אשר יכיל את שמותיהם, את שמות חברי התנועה כולה ומספריהם הסידוריים וכן

שמותיהם של המתמודדים שהגישו את רצונם להתמודד על תפקיד יו"ר התנועה לוועדת הבחירות

הבחירות.לפנישבועות6עדהכללית

אלקטרונית/ידניתבהצבעההנוערחברייצביעוהבחירותלקיוםהנבחרביום-הבחירותהליך.3.3

בהתאם להחלטת ועדת הבחירות לפי מספריהם הסידוריים וספר הבוחרים. כדי להיבחר בסיבוב

40%מעלישיגלאמועמדאףואםהתנועהחברימכללתמיכה40%מעללהשיגמועמדעלהראשון,

הבחירותממועדימים7עדשייערךשנילסיבובהקולותמירבאתשקיבלוהמתמודדיםשנייעלו

הראשוני.

חבריאתהבחירותלאחרימים7עדימנההנבחרהיו"רהבחירותבסיום-הבחירותלאחר.3.4

מזכירות הסניף הכוללים את סגן היו"ר, הדובר, היועץ החוקתי, והגזבר. בנוסף, היו"ר הארצי ייכנס

את ההנהגה החדשה שתורכב מראשי הסניפים הנבחרים על מנת להחליט על סדר יומה של התנועה

בקדנציה.

שלחפיפהתקופתתחלחדש,ראשיושבנבחראםהבחירות,לאחר-וליוויחפיפהתקופת.3.4.1

שבועיים

שבה המזכירות היוצאת תמשיך לכהן אך תקבל את החלטותיה בשיתוף היו"ר הנבחר וחברי הנוער

אותם יציג כחברי המזכירות העתידיים.

לאחר מכן תחל תקופת ליווי בת שבועיים שבה המזכירות הנכנסת תיכנס באופן רשמי לתפקידה, אך

המזכירות היוצאת תייעץ לה ותסייע להסתגלותה.

למזכירות היוצאת ישנה הסמכות לבטל את תקופת החפיפה.

לפחות.חודששלותקבעליעבודהנוערחברילהצביעיכוליםבבחירות-הצבעהתנאי.3.5

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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ותקובעלי16להםשמלאוהעבודהנוערחברילהתמודדיכוליםבבחירות-היבחרותתנאי.3.6

בלבדנוספתאחתלקדנציהלהתמודדיוכלאחתלקדנציהנבחרשכבריו"רוכןלפחותחודשים6של

למועמד אם אושרה/נפסלה התמודדותוועדת הבחירות חייבת להודיעשלאחריה לא יוכל להתמודד.

עללערעורהוועדהבפנילהופיעאפשרותועםבכתבבנימוקהבוחריםספרהגשתלפניימים7עד

)1.1סעיףז'בפרקמצוייםמועמדלפסילה(התנאיםההחלטה.

תהיההבחירותלוועדתבבחירות,לפחותמועמדים2קיימיםולאבמידה-מועמדיםחוסר.3.6.1

15להםשמלאוהעבודהנוערחברילהתמודדשיוכלולכךההיבחרותתנאיסףאתלהורידהאפשרות

לפחות.חודשים4שלותקובעלי

בזק:בחירותקיום.4

הדחתועקבהתנועהבתקנוןהקבועבמועדןשלאהמתקיימותבחירותהןבזקבחירות-הסבר.4.1

של  היו"ר ומזכירותו כאשר כלל התנאים לבחירות מתקיימים חוץ מהתנאים הבאים שמשתנים במצב

זה:

הבחירותועדת.4.2

מהבחירותהבחירותועדתהרכבמתחלףאיןבזקבחירותשלבמצב-הוועדההרכב.4.2.1

שקדמו לבחירות הבזק.

הבחירותלמעןשנכתבכפיכנועלנשארהבוחריםספראלהבבחירות-הבוחריםספר.4.2.2

הקבועות שקדמו לבחירות הבזק (למעט הסרתם של חברים שעזבו את התנועה).

תאריךלקבועהבחירותועדתתאלץההדחהמרגעתאריךקביעת-הבחירותתאריך.4.2.3

ההדחה.מיוםשבועות4עדשיתקיימולבחירות

ימיםשבעהעדהתמודדותםעלהבחירותלוועדתלהודיעהמתמודדיםעל-התמודדות.4.2.4

לאחר יום ההדחה ולועדת הבחירות ישנו עד שבעה ימים נוספים לאחר קבלתם את בקשות

ההתמודדות לאשר/לפסול את ההתמודדות. (במקרה של פסילה יש לנמק את הסיבה ולצרפה

להודעה)

* אין בסוג זה של בחירות, מתן אפשרות למועמדים שנפסלו ע"י ועדת הבחירות להופיע בפני

הוועדה כדי לנסות לשנות את החלטתה בנושא.

להצביעזכאיםהיואשרהתנועהחברירקלהצביערשאיםזהמסוגבבחירות-הצבעהתנאי.4.3

ביום הבחירות הקבועות האחרון שהתקיים לפני בחירות הבזק וכתובים בספר הבוחרים.

בבחירותולאאלובבחירותלהתמודדהמודחליו"ריתאפשרלא-המודחהיו"רהתמודדות.4.4

הקבועות הסמוכות אלא רק בבחירות הקבועות שלאחריהן לקדנציה נוספת אחת בלבד.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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עדהמודחתלמזכירותהנותרבזמןתכהןשתבחרהמזכירות-הנבחרתהמזכירותכהונתזמן.4.5

לתאריך הבחירות הקבועות לפי תקנון התנועה.

בתורהבזקלבחירותעדימיםחודשבמשךתתפקדהמודחתהמזכירות-מעברמזכירות.4.6

מזכירות מעבר וזו לא תוכל לעשות "החלטות דרמטיות".

פרק ג' - בעלי תפקידים ברמה הארצית אשר לא חברים בסניף

הארצי ובמזכירות הארצית
הפעולותלניהוליעזרומטרתםאשרומנהלהשטחתפקידיהםאלותפקידיםוהסבר:פתיחה.1

השוטפות בתנועה. (לדוגמה: הבאת ציוד לאירועים וכו')

להםאיןמזכירות,כחבריזכותכללהםאיןהמזכירות,ע"יימונואלהתפקידבעלי-מינוידרכי.1.1

מגבלת זמן בתפקיד וניתנת למזכירות בכל העת הזכות להעבירם מתפקידם.

הצרכיםלפיחבריהביןלהצבעההמטלהתקןאתתעלההארציתהמזכירות-תפקידהוספת.1.2

שעומדים בפניה.

חבריה.ביןבהצבעההתפקידאתלבטלעתבכליכולההארציתהמזכירות-התפקידביטול.1.3

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק ד' - ועדות רעיוניות מתחלפות
"ועדותשלהקמתןעללהחליטהארציתהמזכירותשלבסמכותהופירוט:הסבר.1

ייעודיות/רעיוניות" אשר יעסקו בנושאים שונים, חבריהן ידונו בהם ויעלו הצעות למימושם. ההצעות

יועברו להנהגת התנועה והיא תוכל לדון בהם כרצונה ובזמנה (הפגנות, מחאות, דיונים וכו').

בלבד.רעיוניתסמכותאלאביצועיתהחלטיתסמכותאיןהרעיוניותלוועדות-הוועדותסמכות.1.1

הוועדות.מנהלישלזהותםאתתקבעהארציתהמזכירות-הוועדותניהול.1.2

לדוגמהועדותסוגי.1.3

וביטחוןחוץבנושאועדה.1.3.1

סביבהאיכותועדת.1.3.2

דוברותועדת.1.3.3

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק ה' - ועידת נוער העבודה
הנהגתלביןהמקומייםהסניפיםביןהמקשרהחלקהיאהעבודהנוערועידתופירוט:הסבר.1

התנועה.

הכללי.ותפקודהניהולהעלאחראיוהואהחוקתיהיועץישמשהנוערועידתיו"ר-הוועידהיו"ר.1.1

ותקבעליהעבודהנוערחבריכלללהשתתףזכאיםהנוערבוועידת-בועידהלהשתתפותזכאות.1.2

5%שלחתימתםאתיצרףבוועידה,במזכירותלדיוןנושאלהעלותהמעונייןחברומעלה.חודששל

מחברי הנוער (כולל אותו), ויודיע על כך מראש בכתב ליועץ החוקתי, וזאת לא יאוחר משלושה ימים

טרם כינוס הוועידה. היועץ החוקתי יוכל להגיב בפני המליאה, והוועידה תצביע על הצעתו של החבר.

אם זכתה הצעתו של החבר לרוב של שני שלישים בעדה, תקיים המזכירות דיון בנושא, ותמסור את

מסקנותיה לנוער ב"קבוצת העדכונים" בוואטסאפ. בנוסף לחברי נוער העבודה, יוכלו להשתתף

בוועידה ההנהגה הבכירה של מפלגת העבודה, חברי הכנסת לשעבר וחברי הכנסת בהווה מטעם

המפלגה (ככל שיחפצו בכך) אך לא תינתן להם זכות הצבעה.

ויפורטובתקנוןשפורטושוניםלנושאיםבשנהפעמייםלפחותתתכנסהוועידה-התכנסותזמני.1.3

גם בהמשכו.

נוערועידתשלמיוחדלכינוסבקשה.1.4

מיוחדתבצורהלכנסהארציתהמזכירותמבקשתאם-הנוערמזכירותמטעםכינוסבקשת.1.4.1

את ועידת נוער העבודה עליה להביא זאת להצבעה בין חבריה שלה ולאחר אישורם יש להביא את

ההצעה לכינוס להצבעה בין חברי הסניף הארצי, כאשר על המזכירות לנמק את סיבת רצון התכנסות

הוועידה, את נושאי הישיבה וסדר הנואמים בה. קבלת הבקשה תינתן באם יושג בהצבעה רוב של

הארצי.הסניףחברימהמצביעים50%מ-למעלה

להעלותרצוןעקבהוועידהשלמיוחדכינוסלשם-פרטיקבוצה/אדםמטעםכינוסבקשת.1.4.2

בה נושאים לדיון על סדר היום יש לאסוף את חתימותיהם של למעלה מ- ⅓  מכלל חברי התנועה כדי

לכפות על כינוס הוועידה משהושגו חתימות אלו, יגיש אחד החתומים ליועץ החוקתי את החתימות

והנמקה לסיבת רצון התכנסות הוועידה, את נושאי הישיבה וסדר הנואמים בה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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הגשתממועדימים21מ-יאוחרלאהוועידהאתלכנסההנהגהמחוייבתהחתימותקבלתלאחר

החתימות ואישורן.

וועדתהוועידהיו"רהםבוועידהההצבעותסדרלפקחהאחראים-בוועידהההצבעותעלפיקוח.1.5

הבחירות.

פרק ו' - קבלת החלטות במקרה של שינויים בנוער המפלגתי

ו/או במפלגת העבודה
העבודה:נוערבמבנהשינויים.1

לשנותההנהגהרשאיתחבריובמספרמשמעותיתיגדל/יצטמצםהעבודהונוערבמידה-הסבר.1.1

את המבנה של נוער העבודה לתקופת זמן מוגבלת ומוקצבת שתכונה "תקופת הסתגלות" ובתקופה זו

עשויים להתבטל/להתווסף תקנים, תפקידים וסעיפים אשר כתובים בחוקה הנ"ל למשך התקופה

הקצובה.

הבאבאופןייערכוהשינויים.1.2

מיוחדתארציתמזכירותישיבתלכנסישכל,ראשית-ארציתמזכירותישיבתכינוס.1.2.1

ראשונית בה יתקיים דיון על מצבו של הנוער והצרכים המיוחדים, ותעלה בקשה מיוחדת לקדם את

הליך "תקופת ההסתגלות". בכדי לפתוח בהליך זה באופן כללי ורשמי, יש לקיים הצבעה ראשונית

הארצית.המזכירותחברימכלל50%שלמוחלטרובלקבלצריכהאשרבמזכירות

עלהראשוניהאישורקבלתלאחר-הרצוייםהשינוייםאתיכלולאשררשמימסמךכתיבת.1.2.2

ההנהגה מוטלת האחריות להיוועץ ולהעלות על הכתב בצורה מסודרת:

אתדרשאשרהתנועהשלהכללימצבהותיאורהשינוייםעריכתלעצםכללינימוק.1.2.2.1

השינויים.

הנוערלמבנהלהוסיף/להורידההנהגהברצוןאשרוהסעיפיםהתפקידיםהתקנים,כלל.1.2.2.2

ההוספה/הורדה שללסיבתהנמקה מיוחדתוכן יצורף לכל שינוי והוספה/הורדה

התקנים/התפקידים/הסעיפים הספציפיים.

השינויים.יחולובהאשרהמוקצבתהזמןתקופתאתבבירורזהבמסמךלצייןיש.1.2.2.3

).YלתאריךXתאריךבין(לדוגמה:

יופץהמסמך-העבודהנוערבוועידתלהצבעהוהעלאתוהנוערכלללידיעתהמסמךהבאת.1.2.3

בקבוצות הסניפים ויובא לידיעת כלל חברי התנועה. לאחר מכן, תכונס ועידת נוער העבודה לדיון

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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במצב וכן העלאת הבקשה הכתובה במסמך להצבעה ואישור סופי. בכדי לאשר את השינויים הכתובים

הוועידה.מחברי50%מ-למעלהשלרובבהצבעהלקבליש

אתשובלהעלותלנסותיכולההארציתהמזכירותבהצבעה,ההצעהנדחתהבאם.1.2.3.1

הבקשה ל"תקופת הסתגלות" אך בחזרתה על כלל שלבי התהליך מנקודת האפס. התנועה במקרה

זה ימשיך לפעול ע"פ כלל סעיפי החוקה.

ובבקשהבמסמךנכללואשרהשינוייםכלליחולובהצבעה,ההצעההתקבלהבאם.1.2.3.2

שהובאה להצבעה החל מהיום המבוקש ועד לתאריך הסיום אשר יצויין במסמך ההחלטה.

טרםנקבעהאשרההסתגלות""לתקופתהקצובההתקופהבסיום-ההסתגלותתקופתתום.1.2.4

ההצבעה על השינויים, יבוטלו כלל השינויים שאושרו כמקשה אחת ובכדי לבקש תקופת זמן נוספת,

יש לשוב ולבצע את התהליך מתחילתו.

ועידתהחליטהאחת:למפלגהאחרת/אחרותמפלגה/מפלגותעםהעבודהמפלגתאיחוד.2

מפלגת העבודה

על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן יש גם נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת (ולא רשימה משותפת

לכנסת), ייפגשו חברי הנהגת נוער העבודה עם חברי ההנהגה/ההנהגות של נערי המפלגה/המפלגות

עמה/עמן היא מתאחדת, ויוחלט על הנהגה משותפת זמנית שתכלול חברים מהנהגת כל המפלגות

המתאחדות. אותה הנהגה תקבע את מבנה נוער המפלגה המאוחדת ותביא אותו להצבעה ראשונית

בוועידת נוער העבודה ולאחר מכן בוועידה הכוללת את חברי הנוער משתי המפלגות. כמו כן, ההנהגה

המשותפת תהיה אחראית לאיחוד בין הסניפים המקומיים של כלל המפלגות המתאחדות וכן על

מועדי בחירות בגוף המאוחד בהתאם למבנה שנקבע.

במידה ויוחלט על איחוד עם מפלגה/מפלגות שלה/ן אין נוער מפלגתי לכדי מפלגה אחת אזי שישמש

נוער העבודה במתכונתו טרם האיחוד כנוער המפלגה המאוחדת. כמו כן, בכל מקרה יישאר התקנון

של נוער העבודה שמור וזמין למקרה בו תהיה היפרדות בין המפלגות שכן בכל מצב זהו תקנון נוער

העבודה.

ליו"ר:המפלגה/פריימריזלמזכ"לותבחירותשלבמצבכללים.3

הסניף הארצי יהיה רשאי בתקופת בחירות למזכ"ל או פריימריז ליו"ר המפלגה להיפגש עם מועמד

מסוים אך אם הם עושים זאת הם מחוייבים להיפגש עם כלל המועמדים. על אף האמור לעיל, אם

אחד מהמתמודדים הוא היו"ר המכהן ניתן להיפגש עמו מבלי להיפגש עם יתר המועמדים.

חברי המזכירות הארצית (גם כאינדיבידואלים) יהיו מנועים בין במישרין ובין בעקיפין מלעזור ולתמוך

במועמדים מסוימים במהלך מסע הבחירות קל וחומר ביום הבחירות.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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הפגנותבנושאכללים.4

ההנהגה הארצית רשאית מכוח סמכותה לערוך הפגנות על נושאים מסוימים הנוגעים לחברה

הישראלית. האחריות לארגון ההפגנות תחול על הסניפים המחוזיים. ההנהגה הארצית יכולה להחליט

אם לאפשר לסניפים המקומיים להצטרף להפגנות שאינן מאורגנות על ידיה, כגוף נוער העבודה

השתתפות בהפגנות בלי אישוראין לקיים הפגנות/לאשרולקבוע כללים בכל נושא הפגנה.

משטרה.

אחרת:רשותעםמאוחדסניףהוקםבהםברשויותהנעריםבמספרעלייה.5

היה ונוצר סניף מאוחד עקב אי עמידה במספר המינימלי לפתיחת סניף, ומספר הנערים בסניף

המאוחד גדל כך שלכל רשות שמרכיבה את הסניף המאוחד יש את מספר החברים המינימלי לפתיחת

סניף אזי שיש לפרק את האיחוד הזמני ולקבוע יו"רים זמניים לסניפים הללו עד למועד הבחירות

המזכירות הארצית.החלטת חברי הסניף בנושא תחייב גם אתהקבועות בתקנון.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק ז' - פירוט הוועדות
המקומייםבסניפיםהבחירותתקנוןאתלקבועשתפקידהועדהופירוט:הסברהבחירותועדת.1

ולתפקידים הארציים ולפקח על תהליך הבחירות ליו"ר שיתקיימו בסמוך לכינונה, וכן הוועדה תפקח

על הבחירות בסניפים המקומיים שהן מקדימות את הבחירות ליו"ר ואת כינונה של ועדה חדשה.

בנוסף, תפקח הוועדה על הצבעות שנערכות בוועידת הנוער במליאת הסניף הארצי.

והוכחאםהתמודדות,בקשתשהגישמועמדלאשר/לפסולהסמכותלוועדה-מועמדפסילת.1.1

מעבר לכל ספק, כי נגד המועמד יש ראיות על הפרה בוטה של תקנון התנועה/מניעים לפגוע בתנועה

/הופעה חוזרת ונשנית בפני ועדת משמעת/בעל עמדות המבקשות לקדם אי שוויון והדרת אנשים

הוועדה.הוועדהמחברי2/3שלמיוחדברובבהצבעהלעבורמחוייבתההכרעהבתנועה.וקבוצות

לפסילהנידוןהואכיהמועמד,בפניהמועמדותהגשתמרגעימים7עדלהתריעמחויבת

מהתמודדות, להעלות על הכתב את הנימוק לפסילתו של המועמד ולאפשר לו להתייצב בפני הוועדה

ולהגיב לתוכן הפסילה.

הנוערמלווההתנועה,ליו"רבבחירותמועמדמכלנציגהבוגרים,המלווים-חבריםיהיובוועדה.1.2

מטעם המפלגה, היועץ החוקתי (באם אינו מתמודד לתפקיד כלשהו בבחירות הקרובות), וחבר נוסף

שהינו שצפוי לסיים את חברותו בתנועה מטעמי גיל, איננו מחזיק בתפקיד רשמי ויבחר על ידי

המלווים הבוגרים והמלווה מטעם המפלגה. אותו חבר יתפקד גם כיו"ר הוועדה.

לחברי ועדת הבחירות אסור להביע תמיכה באחד המועמדים בכל דרך שהיא, למעט נציגי
המועמדים.

נציגשאיננובחירותועדתחברבמועמד-תמיכהשלבמקרהבחירותועדתחברהשעיית.1.2.1
מטעם מתמודד, אשר הביע תמיכה או סייע לאחד המתמודדים, יוחלף על ידי המלווה מטעם המפלגה

בתוך שלושה ימים בחבר אחר, שייקבע בהסכמה עם שאר חברי ועדת הבחירות.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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הכרזתמרגעהחלהארציהסניףשלהקדנציהתקופתכללאורךתכהןהוועדה-הוועדהכהונת.1.3

המועמדים לבחירות ליו"ר הארצי והכרזתם על נציגיהם לוועדת הבחירות.

ספק,הסרלמעןבערעורים.לדוןרקתהיהוסמכותההוועדהכהונתתוארךערעורויוגשוהיה.1.3.1

סעיף זה לא ימנע מוועדת הבחירות החדשה להתכנס ולהתחיל את התהליכים הדרושים לבחירות

הבאות.

למערכתלו"זלהציבתדאגהמכהנתהבחירותועדת-הבחירותלמערכתזמניםלוחהצבת.1.4

וכן01.08ה-עדהארציליו"רהבחירותלמערכתולו"ז01.07ה-עדהמקומייםלסניפיםהבחירות

להגשות המועמדות הן לתפקיד יו"ר בסניפים המקומיים ולתפקיד רכזי המחוזות והן לתפקיד היו"ר

הארצי. במידה ובחירות לרשויות מוניציפליות ו/או בחירות לכנסת מתנגשות עם מועד בחירות בתנועה

ו/אוברשויותהבחירותהליכיתוםשלאחרימים37ב-הבחירותמועדאתתדחההבחירותועדת-

בכנסת.

לבחירותהןומועמדיםבוחריםספרילפרסםתדאגהבחירותועדת-והמועמדיםהבוחריםספרי.1.5

לראשות הסניפים המקומיים ולרכזות המחוזות והן בחירות לראשות התנועה עד חודש לפני מועד

הבחירות הנקבע.

משמעת:וועדתחוקהועדת.2

היועץעומדובראשההתנועהלתקנוןהקשוריםבנושאיםבלבדבדיוניםעוסקת-החוקהועדת.2.1

החוקתי. הוועדה מורכבת מהיועץ החוקתי, היו"ר הארצי, סגן היו"ר הארצי, וכל חבר תנועה נוסף

שהיועץ החוקתי חפץ בהשתתפותו כדי לכנס את ישיבת ועדה אין זקוקים לכלל החברים הרשומים אך

חובת השתתפותו של היועץ החוקתי ועליו ליידע ולקבל את אישור יו"ר התנועה לכינוס הוועדה.

אתבהפרתםאםביןהתנועה,חברישלמשמעתייםבנושאיםבהכרעותעוסקת-משמעתועדת.2.2

תקנון התנועה ובין אם בגין התנהגויות לא נאותות אחרות, והכרעה בנוגע לאופן הטיפול בחבר הנידון.

כאשר מתכנסת ועדת משמעת ודנה בעבירת משמעת זו או אחרת אזי שחברי ועדת המשמעת יהיו:

היועץ החוקתי, המלווים הבוגרים (אם אין, המתאם מטעם המפלגה), רכז המחוז ויו"ר הסניף המקומי

לוועדת המשמעת בקשה לדיוןכל חבר בתנועת נוער העבודה רשאי להגישאשר בו חבר הנדון.

בדבר העמדת הפעיל לדין, בקשה שתוגש מנומקת בכתב ליועץ החוקתי. במידה הבקשה לדיון

היא בדבר העמדת חבר מזכירות לדין, הבקשה תוגש למלווה מטעם המפלגה/המתאם המפלגתי.

* סוג ההליך ייקבע על ידי המלווים הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה)

ועדתהרכבאזיסניף,יו"רהואהעבירהומבצעבמידהסניף-יו"רהואהעבירהמבצע.2.2.1

המשמעת יהא: המלווים הבוגרים, המלווה מטעם המפלגה והיועץ  החוקתי. במידה ומתקיים מספר

זוגי,  הרכב ועדת המשמעת יקבע בתיאום בין  המלווים הבוגרים בדבר השתתפות כינוס הוועדה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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המלוויםהמפלגתי,המתאםיהא:המשמעתועדתהרכב-מזכירותחברהואהעבירהמבצע.2.2.2

הבוגרים  והמלווה מטעם המפלגה.

אוהשעיההכוללמשמעתיבהליךלנקוטתוכללאוהיאמוגבלות,יהיוהוועדהסמכויות2.2.2.1

הפסקת פעילות באופן מוחלט.

החלטותיה של ועדה זו יהיו המלצות לסניף הארצי.
ההחלטה על האם ליישם את המלצת הועדה נמצאת בידיו של הסניף הארצי.

הסניף הארצי יצביע על ההצעה כרצונו, כאשר חבר המזכירות עליו נדונה ההצעה לא ישתתף
בהצבעה.

במידה וועדת המשמעת החליטה להדיח את החבר מתפקידו הוא לא יוכל להתמנות לכל
תפקיד מזכירותי עד לתום הקדנציה.

תחליטהוועדהאםיופעלמיידיבאופןהחברותהפסקתהליךפליליות,עבירותשלבמקרים.2.2.2.2
על כך.

להפסיקעליהםכישיוכרזלפניהוגןלהליךזכאיםהעבודהנוערחבריכלל-ההדרגתיההליך.2.3

להיות חברים בנוער העבודה, וכי כל חבר נוער העבודה שיעבור על כללי התנועה , יועמד בפעם

הראשונה בפני ועדת המשמעת ויקבל אזהרה על התנהגותו, וכי אם יתפס בשנית בהתנהגות זו ידרש

החבר לעמוד שוב בפני וועדת המשמעת, כאשר בפעם הזו יצביעו חברי הוועדה על הפסקת פעילות

החבר מנוער העבודה לתקופת זמן מסויימת ומוגבלת שתוחלט ע"י חברי הוועדה. האישור הסופי על

(אםהבוגריםהמלוויםשלסופיובאישורהוועדהמחברי50%מ-למעלהשלברוביתקבלההרחקה

אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה). לאחר סיום תקופת ההרחקה יוחזר הפעיל לחברותו בנוער, אך

באם יעבור בפעם השלישית על כללי התנועה, יאלץ החבר לעמוד בפעם השלישית והאחרונה בפני

וועדת המשמעת שתכריע על הפסקת פעילותו של החבר לאלתר דבר זה יתקבל גם כן ברוב של

המפלגה).מטעםהמתאםע"יאזאין,(אםהבוגריםהמלוויםשלסופיובאישורהוועדהמחברי50%

העבודהנוערחברשלחברותהפסקת-מידיתבצורההעבודהנוערפעילשלחברותהפסקת.2.4

באופן מיידי – במקרים בהם חבר נוער העבודה עבר עבירה/ עבירות חמורות הגובלות בפלילים, אשר

הוכח לכאורה מעבר לכל ספק כי אכן ביצע, (העבירות מפורטות בנספח ג'), תבחן הרחקתו לצמיתות

לאחר שיתאפשר לו להציג את עמדתו בשיחה ראשונה מול חברי הוועדה. לאחר השימוע, תתקיים

סופי של המלווים הבוגרים (אםובאישורברוב של שני שלישים מחברי הוועדההצבעה,  ובהחלטה

אין מלווים בוגרים, אזי ע"י המתאם מטעם המפלגה) תתקבל ההחלטה בדבר הרחקתו של הפעיל

מהנוער באופן מיידי.

יכולהוהיאמוחלטת,החלטיתעצמאותישנההמשמעתועדתלחברי-ההחלטותקבלתהליך.2.5

חוץ משתי דרכים מקובלות אלו לבחור בכל דרך לטפל בעבירת המשמעת ע"פ ראייתה לנכון אך כל

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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דרך אחרת צריכה להתקבל ברוב מוחלט בוועדה של ⅔ לפחות מחבריה ובאישור סופי של המלווים

הבוגרים (אם אין, אז ע"י המתאם מטעם המפלגה).

המפלגהמטעםולמלווההבוגריםלמלוויםהחוקתי,ליועץהדיונים"-מ"קבוצתחברהשעיית.2.6

הסמכות להשעות חבר מ"קבוצת הדיונים" של נוער העבודה בוואטסאפ במקרי קיצון ועל פי שיקול

המוקדםלפיהמשמעת,ועדתשלהדחוףלכינוסהעדאושעות48עדההשעיה-תוקףדעתו.

מביניהם.

ומזכירותם:ארציליו''רהדחה/התפטרותתנאי.3

מפעילותומרוציםאינםהתנועההארצי/חבריהסניףרובשחבריבמצב-ומזכירותויו"רהדחת.3.1

(חוסר פעילותו) של היו''ר הנבחר, ניתן לחברי התנועה/הסניף הארצי להדיחו באמצעות שימוש

הבחירותלפניחודשים4עדלשימושניתנתזואופציהובמזכירות.ביו''ראמוןאיבהצבעת

לשימוש.תחסםזואופציהחודשים4מ-פחותשלובזמןהקבועות

האמון:אילהצבעתדרכיםשתיישנן-האמוןאיהצבעתדרכי.3.1.1

לבצעכדיהארציהסניףמחברי50%מ-למעלהשלחתימותיהםהשגת-הארציהסניף.3.1.1.1

הצבעת הדחה שתתקיים בסניף הארצי, ושתתקבל ברוב של למעלה מ-⅔ מהמצביעים. להצבעת אי

הארצי.הסניףמחברי70%לפחותשלנוכחותחובתאמון

כדיהרשומיםהנוערחברימכלל⅓מ-למעלהשלחתימותיהםהשגת-התנועהחברי.3.1.1.2

לכפות על כינוס הוועידה ושם בהצבעה חשאית בלבד להצביע על הדחת היו"ר והמזכירות, שתתקבל

ברוב של למעלה מ-⅔ מהמצביעים.

בשתי הדרכים יש להגיש עם החתימות נימוק בכתב, לאישורה של וועדת הבחירות, ועליה להשיב על

האישורתשובתעםיחדהבחירותוועדתלהצבעה,אישוריינתןבאםמקבלתה.ימים7עדהעתירה

צריכה לספק תאריך להצבעה שתערך בישיבת הסניף הארצי/בכינוס הוועידה לפי הדרך שנבחרה

תפוזר המזכירותמתקבלת,הצבעת אי אמון נדרש רוב מיוחד של  ⅔ . במקרה שהצבעת אי האמון

בתפקידויכהןהמודחוהיו"רהאמוןאיקבלתלאחרשבועות4עדהתנועהליו"רבזקבחירתוייערכו

עד הבחירות המיוחדות.

המזכירות הנבחרת תכהן עד למועד הבחירות הקבוע בתקנון (גם בזמן של פחות מקדנציה).

לאוכןהבזקבבחירותלהתמודדהמודחהיו"ריוכללאהדחהשלבמקרה-המודחהיו"ר.3.1.2

בבחירות הקבועות הסמוכות שלאחריהן, אך יוכל לשוב ולהתמודד בבחירות הקבועות שלאחר

הבחירות הקבועות הסמוכות לקדנציה אחת נוספת בלבד.

אולהתפטרהתנועהיו"רמחליטשבובמקרה-יו"רעזיבת/התפטרות/נבצרותשלבמקרה.3.2

שנבצר ממנו מלמלא את תפקידו בשל בעיה רפואית שקיבלה את אישור וועדת החוקה. יגיש היו"ר

לאחר קבלת הועדה את התפטרותו) אל ועדת החוקה."בנספח א'"את התפטרותו במכתב (המצורף

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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של היו"ר, ישמש סגנו של היו"ר כיו"ר הזמני עד לחזרתו במקרה של מחלה/עד הבחירות הקבועות

בחוק באם זו התפטרות.

יו"רסגןמינוימלבדהמזכירותחבריבהרכבשינויכללבצעהזמניהיו"רעלאין-הגבלות.3.2.1

זמני.

בבחירותלהתמודדיכלהמתפטרהיו"ראיןזהבמקרה-בלבדהתפטרותשלבמקרה.3.2.2

הקבועות הסמוכות, אך הוא יוכל לבקש לשוב ולהתמודד על קדנציה נוספת אחת בלבד בבחירות

שלאחריהן.

פרק ח' - סוגי הצבעות
חשאית:הצבעה.1

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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כאשר נערכות בחירות אישיות, או בחירה בשיטה של רשימת מועמדים, או בכל עניין בו נושא

ההכרעה המתבקש במוסד הרלוונטי הינו פרסונלי, תיערך הצבעה חשאית.

גלויה:הצבעה.2

מצביעים בהרמת ידיים/הרמת כרטיס.

תיערךההצבעה,תוצאותלגביספקישנוהישיבהליו"ראם-הצבעהתוצאותלגביספקות.2.1

ההצבעה שנית וזה רק אם הספק התעורר סמוך להודעה על תוצאותיה. אם ימצא יו"ר הישיבה קושי

בספירת המצביעים או באימות תוצאות ההצבעה, יכריז היו"ר על הצבעה אישית. יו"ר הישיבה, יקרא

את שמותיהם של בעלי זכות ההצבעה, וכל אחד מהם יענה בעד, נגד, או נמנע.

פרק ט' - שקיפות

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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ארצית,ארצי/מזכירותמקומי/סניףוועדה/סניףשלבתנועהרשמיישיבה/כינוסבכלהסבר:.1

מחוייבים חברי הישיבה לכתוב פרוטוקול מסודר ובו מצויינים - תאריך הישיבה, שעת הישיבה,

הנוכחים והנעדרים מן המניין, ותמצית ההחלטות שהתקבלו במהלכה ונקודות מתוך נושאים שנידונו

במהלכה.

הפרוטוקולכותבשלזהותועלהישיבהבפתחלהחליטהנוכחיםעלהפרוטוקול:כותבזהות.2

באותה הישיבה, בצורה מוסכמת וידועה לכל הנוכחים בישיבה. במידה וקיים סגן יו"ר

בסניף/במזכירות והוא נוכח בישיבה - הוא כותב הפרוטוקול, בכל מקרה אחר, ימנה יו"ר הישיבה

בתחילת את כותב הפרוטוקול.

בפומבי:לפרסםשישנוספיםדברים.3

ועידתבכינוסהנערכותבהצבעותוהןהשוניםהתנועהובגופיבמליאותהן-הצבעותתוצאות.3.1

הנוער.

שוניםואירועיםשנתיתתוכנית.3.2

המקומיים.הסניפיםולראשיהמחוזותלרכזיהתנועה,ליו"ר-בחירותתוצאות.3.3

זהבתקנוןהמפורטיםשוניםהליכיםנימוקי.3.4

שנתיתקציב.3.5

הציבור"בזכותלהתחשבישכןועלציבוריערךלוישאשרנוסףדברכל-מיוחדיםדברים.3.6

לדעת".

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק י' - מתאם ראשי מטעם המפלגה ומלווים בוגרים
* הסבר:

מתאם לנוער העבודה מטעם המפלגה: המתאם לתנועה מטעם המפלגה,  הינו תפקיד הניתן למבוגר

לעזורוגםהמפלגה,מולבהתנהלותהארציתלמזכירותולייעץלעזורתפקידואשרומעלה)18(בן

למתאם אין כל סמכות להתערבבדברים ופעולות  אשר קטינים אינם יכולים לבצע עקב גילם.

אך המתאם יהיה חבר בוועדתבהליכים ובמוסדות הנוער הפנימיים ואין לו כל יכולת הצבעה,

הבחירות בלבד ושם תהיה לו הזכות להבעת דעתו המלאה.

מינוי:.1

את המתאם תמנה המפלגה אך המזכירות תמליץ על מועמדה לתפקיד ולאחר מכן צריך הסניף

הארצי לאשר את מינויו של המתאם באופן רשמי תוך ארבעה שבועות מיום מינויו לאחר בחינת

התנהלותו הכוללת. במידה ונמצא כי המתאם איננו מתאים לתפקידו, רשאית המזכירות הארצית

להפסיק את ההתקשרות עמו בכל עת ולבקש מהמפלגה להחליפו בהקדם האפשרי לאחר קיום

הצבעה בסניף הארצי.

שכר:.2

המתאם הראשי יקבל שכר מהמפלגה כאשר גובהו יקבע על ידיה .

בוגרים:מלווים.3

18בןוהינובתנועהחברשהיהלמיהניתןתפקידהינובוגרנוערמלווהתנועה:בוגרמלווה.3.1

ומעלה. אין למלווה זכויות הצבעה אך יכול להשתתף באירועי התנועה ויכול לעזור למזכירות בכל

תחום שתצטרך בו עזרה. מלווה לא יהיה במסגרת שירות לאומי/שירות צבאי ובנוסף, מינוי/פיטור

מלווה בוגר יתבצע ע"י הצבעת מזכירות.

העבודה.מפלגתלחברהניתןתפקידהינוהמפלגהמטעםהמלווההמפלגה:מטעםמלווה.3.2

המלווה יסייע לכלל הגופים בנוער העבודה, ייעץ להם ויפעל בשיתוף עם המפלגה ועם המתאם מטעם

המפלגה למען קידום נוער העבודה, הגדלת מספר חבריו וכל מטרה אחרת שיראה לנכון, ובלבד

שהוא פועל בשיתוף המזכירות הארצית. מינוי/פיטור מלווה מטעם המפלגה יתבצע ע"י הצבעת

מזכירות וברוב רגיל.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!



29

פרק י"א - תקציב התנועה
הסבר:.1

תקציב התנועה אשר יינתן באופן קבוע מהתקציב הראשי של מפלגת העבודה אשר ישמש את הנוער

לצרכיו השונים על פי הנושאים הבאים:

חברתיותרשתות.1.1

והפגנותלאירועיםציוד.1.2

וסמינריםאירועים.1.3

המקומייםלסניפיםתקציב.1.4

נוספותומותרותהוצאות.1.5

התקצוב:אופן.2

)50%מ-למעלהשל(רוברגילותמזכירותהחלטותשלהקבועברובמזכירותהחלטתידיעלייקבע

ובסוג הצבעה גלויה.

חלוקתאופןאתלשנותאולתקצובנושאיםלהוסיףתוכלהמזכירות-התקצובבהרכבשינוי.2.1

התקציב בכל רגע נתון ע''י החלטת מזכירות.

הקמה):בתהליכי(תנועה2019-השעההוראת.3

התקציב הראשון שיינתן לנוער יקבע ע''י המזכירות בהתייעצות עם גורמי המפלגה ובהחלטה של

-י"א"פרקשינויעלהמפלגהגורמיעםבהתייעצותהמזכירותתחליט1.1.2020ה-עדהמזכירות.

תקציב התנועה" בתקנון ועל אופן חלוקת התקציב (סעיף זה יוחרג מהנוהל הרגיל ושינויו עד התאריך

המצוין לא יהיה כרוך באישורו בועידה).

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק י"ב - שינוי תקנון באופן קבוע
* הסבר:

כל רצון לשינוי תקנון התנועה ע"י הוספת/הסרת סעיפים, בין אם ע"י המזכירות/חבר תנועה מן המניין

יאלץ הדבר להיעשות באישור בתהליך רב שלבים.

התהליך:שלבי.1

חברצריךהתנועה.בתקנוןשינוייםלהביאבכדי-הארציתלמזכירותבכתבבקשההגשת.1.1

התנועה/המזכירות להעלות על כתב את הסעיפים אותם רוצה/רוצים להוריד/להוסיף/לשנות ולנמק

לצד כל תוספת/הורדה/שינוי של סעיף מדוע יש לעשות כן ומה השפעת השינוי.

חברילכללהחבר/המזכירותיגישהמנומקהמסמךאת-הבקשהעלהארציתהמזכירותהצבעת.1.2

המזכירות ותעלה ההצעה להצבעה במזכירות הארצית. ההצעה תתקבל במזכירות הארצית ברוב

חבריה.מכלל80%שלמיוחד

יעבורהארצית,במזכירותההצעהותאושראםמכןלאחר-למפלגההמשפטיהיועץאישור.1.3

המסמך וסעיפי השינוי לאישורו של היועץ המשפטי למפלגה.

אין לערוך שינויים בהצעה.* משלב זה ואילך, לאחר אישורו של היועמ"ש את השינויים,

לדיוןתעבורההצעההסעיפים,אתהיועמ"שיאשרבאם-הבקשהעלהארציהסניףהצבעת.1.4

הסניף.חברימכלל50%שלברובתתקבלוזוכולוהארציהסניףוהצבעת

ועידתתכונסזה,בשלבגםההצעהתעבורבאם-הבקשהאישורעלהתנועהועידתהצבעת.1.5

הנוער, שם ייערך דיון על כלל השינויים וכדי לאשרם באופן סופי, יש לזכות ברוב של ⅔ מכלל חברי

הוועידה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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פרק י"ג - סמלים
סמלי התנועה יקבעו/ישונו ע"י אישורם המקדים בהצבעות המזכירות והסניף הארצי. הסמלים גם

חייבים לעבור את אישורם (רוב רגיל) של חברי ועידת התנועה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספחים
נספח א' - צירוף חברים למאגר המפקד

שלום, מדבר …….. ממזכירות נוער העבודה.

אנחנו אוספים את הפרטים של כל חברי הנוער למען עריכת רשימות מסודרות של כלל הפעילים.

אנחנו צריכים שתשלח/י את הפרטים הבאים:

מלא:שם.1

טלפון:מספר.2

מגורים:עיר.3

נוכחי:נוערלסניףשיוך.4

לידה:תאריך.5

מגדר:.6

*הוספת תאריך צירוף

נא לענות בהקדם האפשרי! אי מענה על הודעה זו תיחשב כעזיבת הנוער.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ב' - נספח התפטרות יו"ר

מכתב רשמי להתפטרות יו"ר תנועת נוער העבודה
לכבוד __________,

אני החבר__________ אשר נבחר בבחירות הקבועות האחרונות לתפקיד יו"ר תנועת "נוער מפלגת

העבודה הישראלית" מבקש במכתב רשמי זה, להודיע היום יום___ ה-___(תאריך)_____ על רצוני

לסיים את תפקידי כיו"ר התנועה בהתאם לתקנון התנועה וביודעין כי לא אוכל להתמודד בבחירות

הקבועות הקרובות על תפקיד היו"ר.

כמו כן, ע"פ הכתוב בתקנון התנועה אבקש להעביר את כלל סמכויותי לסגן היו"ר אשר מיניתי

בתחילת כהונתי.

אנא התחשב בבקשתי ולקבלה בדחיפות ולפעול באחריות ע"מ לאפשר את המשך פעילותה השותף

של התנועה.

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ג' - סוגי עבירות חמורות שבגינן ניתן לסלק חבר מהתנועה באופן

מיידי
חמורהתקיפה.1

אתביצועהמתלונן/ת,עםהראשיהתנועהמתאםשלשיחהלאחר-למינהןמיניותהטרדות.2

הנדרש ע"פ החוק במדינת ישראל והעברת תלונה למשטרת ישראל (במידה והנתקף/ת מעוניין/ת

בכך).

אונס.3

רצח.4

הונאה.5

בחירותהונאת.6

העבודהנוערשאינהמפלגתיתנוערבתנועתחברות.7

החברלסילוקראויההמשמעתועדתע"ילנכוןנראיתאשרנוספתפליליתעבירהכל.8

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ד' - אירועים קבועים
האירועים הקבועים בהם יקח חלק נוער העבודה:

ז"לרביןליצחקהזיכרוןיוםעצרת.1

אחדשנתיארציסמינר(לפחות).2

בשנהנוערועידותשתישלכינוס(לפחות).3

הפועלים)(יוםבמאי1ה-אירועי.4

ישראל.במדינתכלליותובחירותהמקומיותלרשויותמוניציפליותבחירות.5

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ה' - תקנון מערכת בחירות למזכירות המייסדת
11.10.2018

ואנו עדים להתעניינות גוברת של בנינוער העבודה בחודשים האחרונים תופס תאוצה,פתח דבר:

נוער רבים להצטרף ולהשפיע דרך התנועה. אך הגיעה העת והשעה לקדם בצעד נוסף את התנועה

היקרה שלנו, להיות תנועת הנוער המפלגתית המובילה בישראל. ועל כן יש  לקדם בתוכה תרבות

הנהגתית, שתוכל להועיל ולייעל את דרכי קבלת ההחלטות וכן להעצים את חוזקנו והשפעתנו בתוך

המפלגה ולהציב פנים והנהגה רשמית לתנועה הלוא- "נוער מפלגת העבודה הישראלית" לקראת

מכן.לאחרוהלאה21ה-לכנסתהבחירות

מכאן שעלינו כבר בימים הקרובים להתחיל ללכת בכיוון זה, של חיזוק המערכות הפנימיות של

התנועה. כאשר יש לאשר בתחילה את החוקה המוצעת שנכתבה ע"י חברי נוער העבודה בעבר שעל

פיה תתנהל התנועה. בנוסף יש  לארגן סניפים מקומיים בכל רחבי הארץ, תחילה במקומות בהם יש

לנו חברים כיום בנוער העבודה ואלו ירכזו את הסניפים הללו ויצרפו להם חברים נוספים מהעיר וזה

יביא להתחלת פעילות ברמה המקומית.

וכן יובל נעים, מי שעד כה מרכז את פעילות הנוער צריך להתמנות באופן רשמי ליו"ר זמני לנוער

העבודה, עקב היותו לקראת סיום תקופתו בנוער העבודה מפאת גילו ועקב התקרבותו לסיום כיתה

אותםבמהלךהכנסתתתפזראם(אלאחודשים4-3בתלתקופהבנוער),החברותתנאי(לפיי"ב

חודשים, ואז תדחה סיום הכהונה הזמנית לעד חודש מתום הבחירות)  ובתקופה בה יהיה יו"ר זמני,

תחל הכנת התשתית לנוער העבודה והכנתו של הגוף לבחירות פנימיות רשמיות ראשונות, שיתקיימו

בתקווה (שהגוף יהיה מוכן ארגונית לכך לפי החוקה המוצעת לעיל וכן תמונה כבר לפי החוקה

הזמני.היו"רע"ישתורכבחודשים3-4בתלתקופהכןגםזמניתמזכירותהמוצעת,

אנו מעלים להצבעה את ההצעה כולה כמקשה אחת הכוללת:

*אישור החוקה המוצעת לעיל

*אישור מינוי מזכירות זמנית ע"י היו"ר הזמני (בעלי התפקידים בה יהיו לפי החוקה המוצעת)

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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*אישור מינויו של יובל נעים ליו"ר הזמני של התנועה

*אישור התחלת הקמת סניפים מקומיים

נספח ו' - הצעות לפעילויות נוער העבודה
סיור במרכז פרס לשלום.1

סיור במרכז יצחק רבין- (סמוך ליום הזיכרון).2

סיור במוזיאון גוש קטיף (עדיף בשבוע של תכנית ההתנתקות).3

מוזיאון הפלמ"ח.4

בית בן גוריון בת"א+ מקום הכרזת המדינה.5

צריף בן גוריון ולאחר מכן עלייה לקבר במדרשת בן גוריון..6

בית פרומין בירושלים.7

סיור בבית המשפט העליון.8

קמפינג שדה בוקר.9

סרט ומסעדה.10

סיורי שטח (במתכונת יום בישוב).11

חלוקה ואריזת מוצרי מזון לנזקקים.12

חלוקת שי לחיילי צה"ל לחג..13

מפגשי מגזרים.14

יום חילופי שלטון במפלגה (בשבוע הנוער מעבר ליום בכנסת).15

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ז' - אישור הורים לפעילויות שונות

אישור הורים

אני מאשר/ת ל_____________ לצאת ל……..שיתקיים בין התאריכים…. ובין השעות…..
לבני/בתי אין/יש בעיות רפואיות. במידה ויש נא

לפרט:__________________________________.
שם ההורה______________
חתימה_________________

*חשוב לציין כי במקום יש ציוד עזרה ראשונה

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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נספח ח' - חוזר סמינר נוער עבודה לדוגמה

ז׳ בניסן התשע״ט
12/04/19

הנדון: סמינר נוער העבודה

נוער העבודה שמח ומתרגש להזמינכם לסמינר פסח!
סמינר שייסוב כלו סביב נושא המנהיגות, הכרת ערכי תנועת העבודה , בניית חזון ותכנית פעולה

ובעיקר הנאה וגיבוש!
וארוחות.לינהכוללחביבהבגבעתויערך22-23.4ה-התאריכיםביןיתקייםשלנוהסמינר
גםיצאולצורךבאוטובוס(בהתאםהסעהתצאומשםבת"אארלוזורובבתחנת9:00בשעהנפגשים

הסעות ממקומות נוספים)
ארלוזורוב.בתחנת18:30המשוערתהחזרה

כמו כן, בסמינר יוגש אוכל.

14-18העבודה-לנוערוהצטרפותבסמינרהשתתפותגילאי
(ההשתתפות בסמינר איננה מחייבת להצטרף לנוער העבודה)

מה צריך להביא:
בסמינרהשתתפותעלות-ש"ח50

אישור הורים חתום להשתתפות בסמינר
ציוד - בגדים חמים, כלי רחצה, מספיק בגדים ליומיים ותרופות אישיות.

טלפון לבירורי הורים – מלווה נוער העבודה:
טלפון לפרטים אחראי מטעם הנוער:

נעיםיובל052-2919466
ליוברסקיליאור054-2032255

אישור הורים

22-23.4התאריכיםביןשיתקייםהעבודהנוערסמינרלצאתל_____________מאשר/תאני

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!
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לבני/בתי אין/יש בעיות רפואיות. במידה ויש נא
לפרט:__________________________________.

שם ההורה______________
חתימה_________________

*חשוב לציין כי במקום יש ציוד עזרה ראשונה

* אין לבצע עריכה בתקנון ללא שימוש בהליך המקובל הרשום בתקנון.
** התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך מופנה לכל המינים!


