התחייבות מועמדת* למזכירות הדמוקרטית
* השימוש בלשון נקבה מכוון לשני המינים
התחייבות מועמדת בבחירות למזכירות של המפלגה דמוקרטית חירות שוויון וערבות הדדית )להלן:
"הדמוקרטית"(
 .1אני _________ )ת.ז (_______.מכתובת ____________ חברה רשומה בדמוקרטית
ואינני חברה באף מפלגה אחרת.
 .2לאחר שבחנתי את הדברים החלטתי מרצוני החופשי להתמודד בבחירות.
 .3בעת התפקדותי לדמוקרטית אימצתי את חוקתה ותקנונה .אמשיך לפעול לפיהם כחברה
בדמוקרטית ,כמועמדת למזכירות ,וכחברת המזכירות אם אבחר אליה.
 .4להלן דרכי ההתקשרות עימי :נייד ____________ :דואר אלקטרוני .______________ :כל
דרך התקשרות אחרת ________________;
הנני מאשרת לדמוקרטית לעשות שימוש עם הפרטים שמסרתי בקשר לבחירות באופן שוויוני
כיתר המתמודדים בבחירות ועל פי שיקול דעתה של וועדת הבחירות.
 .5הנני מקבלת על עצמי את כללי הבחירות הקבועים בתקנון הדמוקרטית ואלו שיצאו מלפני
ועדת הבחירות בכלל ,ובאופן ספציפי הנני מקבלת על עצמי שלא לקבל תרומות ו/או להוציא
הוצאות בכסף או בשווה כסף בקשר לבחירות.
 .6ידוע לי ,כי התמודדותי מחייבת את אישור ועדת הבחירות ומענה לכל שאלה שתפנה אלי,
טרם אישור התמודדותי בבחירות.
 .7אני נוטלת על עצמי לנהוג בהגינות וחברות כלפי מועמדים אחרים בכל דרך התנהגות או
ביטוי ,בין בעצמי ובין על ידי תומכי ,כמפורט נספח א׳ להלן.
 .8אני נוטלת על עצמי בכל הליכי הבחירות לנהוג בתום לב ,טוהר מידות וביושר ,תוך הקפדה
על הליכי התמודדות הוגנים.
 .9אני מבינה ומקבל שהפרת התחייבותי זו עשויה להביא לפסילת מועמדותי על ידי ועדת
הבחירות של הדמוקרטית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי.
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נספח א׳

קוים מנחים למועמדת למזכירות הדמוקרטית
 .1רקע
•
•
•
•

הדמוקרטית תשאף שמזכירותה תהיה הטובה ביותר האפשרית
על פי תקנון הדמוקרטית הריבון בוחר את המזכירות
אם הליך הבחירות יכלול קמפיין שלילי זה עלול להרתיע מועמדות טובות מלהציג את מועמדותם
על כן גיבשנו כללי התנהגות למועמדות למזכירות הדמוקרטית אשר יעודדו קמפיין חיובי

 .2מטרה
מטרת כללי התנהגות למועמדות למזכירות המפורטים כאן היא לאפשר קמפיין חיובי ,אשר מצד אחד יאפשר
לציבור הבוחרים להכיר את יתרונות כל מועמדת ,כדי שיוכלו לבחור בחירה מושכלת ,ומצד שני לא יבייש,
ישפיל ,או יגרום למועמדות להתחרט כי הגישו את מועמדותם.

 .3מצוות עשה/אל תעשה
•
•
•

עשה :תארי באופן וענייני את התאמתך להיות חברת מזכירות .פרטי את תכניותיך
ושאיפותיך אם תיבחרי למזכירות.
עשה :הסבירי את מחויבותך לדמוקרטית ואת החשיבות של ההליך הדמוקרטי לבחירת
המזכירות.
אל תעשה :אל תדברי סרה במועמדות אחרות .אל תסבירי מדוע את טובה מהם באופן כללי,
או טובה ממישהי מהן באופן ספציפי.
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