
 נהלי הצבעה לבחירת תנועת נוער בישוב צורן

 צורןישוב : בחירת תנועת נוער למטרת ההצבעה

. במקרה ינהגו בהגינות וביישור וימלאו אחר הוראות ההצבעה באופן מלא  תושבי צורן :הנחת יסוד

שיתגלו בעלי זכות הצבעה שינהגו שלא כדין או תנועת הנוער שלא תמלא אחר הנהלים, ההנחיות 

פסילת תנועת נוער וצעדים אישיים כולל פסילת קולות וכללי האתיקה המתבקשים ינקטו 

 מתמודדת או פסילת התוצאות באופן מלא.

 :מועמדים

 עמותת הנוער העובד והלומד -בני המושבים .1

 החדשעמותת השומר  –התנועה החדשה  .2

 עמותת הצופים העבריים בישראל -תנועת הצופים .3

 :בעלי זכות הצבעה

 בלבד העונים לקבוצות השיוך הבאות: צורןתושבי הישוב 

 י"ב בשנת הלימודים תש"פ - יחברים בצוות ההדרכה של תנועת הנוער בצורן בכיתות  .1

 בהתאם לרשימה שתוכן ע"י רכזת הקן.

ההדרכה של תנועת הנוער בצורן מכיתות י בצוותבתנועה ו שילדיהם חניכים / חברים הורים .2

 י"ב  -ד' 

שאינם חניכים / חברים בצוות ההדרכה של תנועת  עד כיתה ט'מגיל לידה ו לילדים  הורים .3

 הנוער בצורן

   :כללי ההצבעה

 פעם אחת בלבד לתנועת נוער אחת בלבדכל תושב בעל זכות הצבעה יוכל להצביע  .1

 במידה ויופיעו ברשימות הבוחרים שני מספרי זהות זהים, קולו של הבוחר יפסל .2

 רשימות הבוחרים תיבדק ע"י מערכת מרשם התושבים של הישוב צורן .3

ור ובתנאי שבמרשם ) : הורים לילדים בצורן שגרים מחוץ ליישוב)גירושין( זכאים לבח

 התושבים הילד רשום כתושב צורן ולומד במערכת החינוך בצורן(

 :אופן ההצבעה

 ממוחשההצבעה תעשה באופן מקוון ע"י קישור לטופס  .1

 וברשתות החברתיות יופיע באתר המועצה  הממוחשבהטופס  .2

 הנדרשיםאת כל הפרטים בעת מילוי הטופס יש למלא  .3

 ההצבעה מופיע באתר המועצה וברשתות החברתיותסרטון הסבר על אופן  .4

 19/8/19ועד ה 21:30בשעה  14/8/19ממיום חמישי ה הקישור לטופס ההצבעה יהיה פעיל  .5

 .בכך תיסגר ההצבעה, לאחר מכן הקישור יחסם ו20:00בשעה 

כדי להבטיח את תקינות ההצבעה מידי יום יערכו הצלבות נתונים בין המצביעים למרשם  .6

 התושבים ולרשימות  הילדים במערכת החינוך.

 :חישוב תוצאות ההצבעה הסופיות



 מנהל מחלקת הנוער אחראי מטעם המועצה על אימות הנתונים וחישוב התוצאות. .1

שיבחרו ע"י צוות  ושלושה מדריכים לצורך בקרה יוזמנו יועמ"ש המועצה ומבקר הפנים .2

 המדריכים.

 והספירה ילווה היועץ החיצוני למועצה.את תהליך ניתוח הנתונים  .3

וזאת על מנת לאפשר בדיקת  22:00בשעה  22/8/19התוצאות יפורסמו לכל המאוחר עד ל .4

 .ולמערת החינוך נתונים והצלבת מספרי תעודות הזהות למרשם התושבים

 בתום שקלול כל הקולות ראשת המועצה תפיץ את תוצאות ההצבעה לכלל הציבור .5

 .לפני ציבור ההורים לה את הזכות להודיע למדריכי ופעילי קן צורן ראשת המועצה שומרת .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 


