
 

 העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי )ע"ר( 

 

 תקנון בחירות

 כללי  .1

של   הנציגים  לאסיפת  )ע"ר(הבחירות  והטכנאי  ההנדסאי  לקידום  "העמותה"(,    העמותה  )להלן: 

יתקיימו    עד העמותהווהעמותה. הבחירות ל   ועד שנים, במועד אשר ייקבע ע"י    4  -יתקיימו אחת ל

הנב  הנציגים  של אסיפת  ולה בישיבה הראשונה,  לבחור  בסעיף  הם  בחר  יחרת. הזכאים    3כמפורט 

 להלן. 

 מוסדות העמותה  .2

 אסיפת הנציגים  .א

החברים  כלל  ע"י  שיבחרו  נציגים  כינוס  של  בדרך  יהיו  העמותה  של  הכלליות  האסיפות 

 להלן  )להלן: "אסיפת הנציגים"(.   3בחר כמפורט בסעיף יהזכאים לבחור ולה 

 מפורט בתקנון בחירות זה. שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו כ

 דין כינוס הנציגים כדין אסיפה כללית לכל דבר וענין. 

 חברים אשר יבחרו ביחידות הצבעה בבחירות אישיות.  31אסיפת הנציגים תמנה 

עפ"י   תיקבע  לעיל,  כאמור  הבחירות  יתקיימו  בהם  אשר  ההצבעה  יחידות  עשר  רשימת 

יום לפני יום    60  -עמותה לא יאוחר מהמפה האירגונית שתאושר ע"י ועדת הבחירות של ה 

 הבחירות. 

 )ועד העמותה(   הנהלת העמותה .ב

ותכהן   העמותה  עניני  כל  את  שתנהל  הנהלה,  חבריה,  מקרב  תבחר  הנציגים  אסיפת 

 בתפקידה בתקופת כהונתה של אסיפת הנציגים שבחרה בה.

מ מורכבת  העמותה תהיה  מ  10עד    -הנהלת  הנציגים  ידי אסיפת  על  שיבחרו  קרב חברים 

ידי   על  להנהלה  חברים  שלושה  ימונו  להם  בנוסף  כאשר  הנציגים,  באסיפת  החברים 

 הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

 :  הזכות לבחור ולהיבחר .3

השנה   .א בגין  החבר  דמי  את  שילם  אשר  בעמותה,  חבר  לכל  תינתן  ולהיבחר  לבחור  הזכות 

 הקודמת לשנת  הבחירות. 

לי זכות בחירה, תימצא במשרדי העמותה  של חברי העמותה בע  ממוחשבת ראשונהרשימה   .ב

 יום לפני יום הבחירות.   50 -ותפורסם לא יאוחר מ 

ערעור על אי הכללה או הכללה שלא כדין ברשימת הבוחרים יוגש בכתב לועדת הבחירות   .ג

 יום מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה.   15תוך 
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 י יום הבחירות. יום לפנ 25 -רשימת בוחרים סופית וקובעת תפורסם לא יאוחר מ .ד

 שיטת הבחירות לאסיפת הנציגים .4

 הבחירות לאסיפת הנציגים יהיו אישיות וחשאיות. .א

ועדת   .ב שתיקבע  כפי  הארגונית  המפה  עפ"י  ההצבעה,  יחידות  בעשר  יערכו  הבחירות 

ידי   על  יקבע  הצבעה,  יחידת  בכל  שיבחרו  הצירים  ומספר  לציר,  המודד  כאשר  הבחירות 

 ועדת הבחירות. 

 להנהלה  שיטת הבחירות .5

 הבחירות להנהלת העמותה יהיו בהתמודדות בין מועמדים, מקרב חברי אסיפת הנציגים. .א

ועדת הבחירות תפרסם את שמות כלל המועמדים שהציגו מועמדותם, תוך פירוט יחידת   .ב

 ההצבעה, אליה משתייך המועמד.

 ההנהלה שתבחר, חייבת לשקף את כלל יחידות ההצבעה השונות בקרב חברי העמותה. .ג

באופן  ב .ד המועמדים,  מקרב  חברים  עשרה  חבר,  כל  ההצבעה  בטופס  יסמן  בחירות 

 שהרשימה הכוללת אותה בוחר החבר, תכלול לפחות מועמד אחד מקרב כל יחידת הצבעה. 

 טפסי הצבעה, שלא יעמדו בקריטריון המפורט בס"ק )ד( לעיל, ייפסלו.  .ה

 יחידת הצבעה.  בשום מקרה, לא יכהנו אותה עת בהנהלה שני חברים, מקרב אותה .ו

ההנהלה   חברי  מספר  יפחת  ההצבעה,  יחידות  כלל  מקרב  מועמדויות  יוגשו  ולא  במידה 

 הנבחרים, באופן שיבחר נציג אחד מקרב כל יחידת הצבעה בה הוגשו מועמדויות. 

יכהנו   .ז הם  קולות,  מספר  אותו  את  הצבעה  יחידת  באותה  חברים  שני  יקבלו  בו  במקרה 

ועדת הב יכהן  בהנהלה ברוטציה, כאשר  ביניהם הגרלה, על מנת לקבוע מי  חירות תערוך 

 ראשון בהנהלה. 

 ועדת הבחירות .6

 לביצוע הבחירות למוסדות הנבחרים של העמותה, תיבחר ועדת בחירות מרכזית.  .א

מ .ב יאוחר  לא  העמותה  הנהלת  ע"י  יבחרו  שלה  והיו"ר  המרכזית  הבחירות  יום    75  -ועדת 

 לפני מועד הבחירות. 

 חברים )כולל יו"ר ועדת הבחירות(.  5ת יהיה מספר חברי ועדת הבחירו .ג

 תפקידי ועדת הבחירות יהיו כדלקמן:  .ד
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קביעת המפה הארגונית ועשר יחידות ההצבעה, באופן שיבטיח לכל יחידת הצבעה   (1

 ייצוג יחסי, בהתאם למספר החברים. 

 קביעת מספר הקלפיות בכל אחת מיחידות ההצבעה.  (2

וקביע (3 הנציגים,  באסיפת  לציר  המודד  בכל  קביעת  יבחרו  אשר  הצירים  מספר  ת 

 יחידת הצבעה. 

הכנת רשימת החברים בעלי זכות הבחירה בפועל, והצגתה לעיון כל דורש במשרדי   (4

 ימים לפני מועד הבחירות.  50 -העמותה, לא יאוחר מ

 אישור רשימות המועמדים למוסדות העמותה.  (5

הצבעה.   יחידת  מכל  המועמדים  שמות  רשימות  את  תקבל  הבחירות  ועדת 

את  ה תבדוק  הבחירות  ועדת  כך.  לשם  שיוכן  מיוחד  טופס  על  יוגשו  רשימות 

ימים מקבלתן, על אישורן    5כשרותן של הרשימות, ותודיע למגישי הרשימות תוך  

 או פסילתן. 

כך   (6 על  החלטה  לרבות  הבחירות,  לביצוע  כלליות  והנחיות  הוראות  פרסום 

 שהבחירות יתקיימו בהצבעה גלויה או חשאית. 

 יחידות ההצבעה.פרסום עשר   (7

 אישור תוצאות הבחירות.  (8

 . פרסום תוצאות הבחירות לאחר אישורן ושליחת כתבי מינוי לנבחרים (9

קביעה כי ביחידת הצבעה, בה מספר המועמדים זהה או קטן למספר המועמדים   (10

 שאמורים להיבחר, לא יתקיימו בחירות, והמועמדים יבחרו באופן אוטומטי. 

ניהול תקין  ועדת הבחירות בדעה כ  כל תפקיד אחר, אשר (11 כדי להבטיח  י יהיה בו 

 של הליך הבחירות. 

 הגשת רשימות מועמדים לאסיפת הנציגים  .7

מועמדים    15כל   (1 .א או  מועמד  להציע  רשאים  הצבעה,  ביחידת  בחירה,  זכות  בעלי 

 מיחידת ההצבעה אליה הם משתייכים.  

 

 ת בעלי זכות הבחירה. מועמד ברשימה יכול להיות רק חבר ששמו נכלל ברשימ (2

 

 מועמד חייב להיות בעל זכות בחירה במסגרת "יחידת ההצבעה".  (3

 רשימות המועמדים יועברו לאישור ועדת הבחירות.  .ב
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 יום לפני מועד הבחירות.  25המועד האחרון להעברת רשימות המועמדים הינו  .ג

מועד פרסום  ימים מ  3ערעור על אי הכללה ברשימת המועמדים, יוגש לועדת הבחירות תוך   .ד

 הרשימה. 

 להנהלה  -הגשת מועמדות   .8

לועדת הבחירות   .א יגיש את מועמדותו  הנהלה,  חבר אסיפת הנציגים, שמעוניין להיות חבר 

על גבי טופס רשמי של ועדת הבחירות.כל חבר באסיפת הנציגים יכול להציג מועמדות גם  

 ות מועמד.של חבר אחר, ובלבד שיצרף אישור חתום ע"י אותו חבר, על הסכמתו להי

 ימים לפני מועד הבחירות.  3המועד האחרון להגשת מועמדות הוא  .ב

 בחירות לאסיפת הנציגים  -סדרי קלפי והצבעה בקלפי  .9

ועדת   .א ע"י  יקבעו  והסגירה שלהן,  ושעות הפתיחה  בקלפיות אשר מקומן  ייערכו  הבחירות 

 הבחירות. 

אח .ב יהיו  אשר  חברים,  שלושה  בנות  קלפי  ועדות  תמנה  הבחירות  ביצוע  ועדת  על  ראיות 

 הבחירות. 

ובו   .ג הבחירות  ועדת  ע"י  שיוכן  אחיד  טופס  לפי  בחירות  פרטיכל  תנהל  הקלפי  ועדת  כל 

ג עפ"י  הכללי  המצביעים  מספר  הקלפי,  מתוך  שהוצאו  המעטפות  מספר  ליונות  י ירשמו, 

 רוע חריג שיתרחש במהלך ההצבעה.יהמצביעים, וכן כל א

 גוניות המתעוררות ליד הקלפי. יו"ר ועדת הקלפי פוסק בכל השאלות האיר .ד

 הזיהוי בקלפי ייעשה ע"י תעודה מזהה עם תמונה של הבוחר.  .ה

 ליון המצביעים. ילאחר ההצבעה, יחתום החבר ליד שמו הרשום בג  .ו

גמר   .ז לאחר  מיד  הקלפי,  במקום  הקלפי,  ועדת  ע"י  תבוצע  קלפי  בכל  הקולות  ספירת 

 ההצבעה. 

סיכומ  .ח את  הבחירות  לועדת  יעבירו  הקלפי  פירוט  ועדות  תוך  בקלפי  הבחירות  תוצאות  י 

ועדת   מספר הקולות שזכתה כל רשימה שהתמודדה, ואת כל החומר הנלווה ששימש את 

 הקלפי לצורך עריכת הבחירות.

 אסיפת הנציגים  -אישור הבחירות וקביעת הנבחרים  .10

עם קבלת הפרטיכלים מאת ועדות הקלפי, תסכם ועדת הבחירות את מנין הקולות הכללי,   .א

 את הבחירות או תפסול אותן, ותקבע את הנציגים הנבחרים.תאשר 
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 נציג אשר נבחר ביחידת הצבעה יהיה ציר באסיפת הנציגים של העמותה.  .ב

 ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות ואת שמות הנבחרים לידיעת החברים. .ג

 כינון וכינוס אסיפת הנציגים .11

התוצאות .א אישור  לאחר  לנבחרים,  תודיע  הבחירות  אסיפת  ועדת  כחברי  בחירתם  על   ,

 הנציגים, ותשלח להם כתבי מנוי. 

יום ממועד    90  -הנהלת העמותה היוצאת תכנס את אסיפת הנציגים החדשה לא יאוחר מ .ב

 הודעת ועדת הבחירות על אישור התוצאות. 

 הנהלה   -אישור הבחירות וקביעת הנבחרים  .12

 ו מועמדותם. ועדת הבחירות תנהל את הבחירות להנהלה, בין המועמדים שהגיש  .א

את  .ב ותקבע  אותן,  תפסול  או  הבחירות  את  תאשר  הקולות,  את  תסכם  הבחירות  ועדת 

 לעיל.  5המועמדים שנבחרו, עפ"י העקרונות שפורטו בסעיף 

ההנדסאים   .ג הסתדרות  של  מטעמה  נציגים  שלושה  יצורפו  אליהם  שיבחרו,  המועמדים 

 והטכנאים בישראל, מהווים את ההנהלה הנבחרת. 

 לו להשתייך ליחידת ההצבעה שלהםצירים אשר חד .13

ציר באסיפת הנציגים אשר חדל להשתייך מכל סיבה שהיא ליחידת ההצבעה אשר ממנה   .א

במנין    -נבחר   אחריו  הבא  יבוא  ובמקומו  בעמותה  תפקידו  את  מלמלא  אוטומטית  יחדל 

 הקולות ברשימת המועמדים מאותה יחידת הצבעה לאסיפת הנציגים. 

להשתייך   .ב שחדל  הנהלה,  נבחר, חבר  עת  השתייך  אליה  ההצבעה  ליחידת  כלשהי,  מסיבה 

יחידת   אותה  מקרב  הבא  המועמד  יבוא  ובמקומו  הנהלה,  כחבר  לכהן  אוטומטית  יחדל 

 הצבעה, אשר קיבל את מנין הקולות הרב ביותר בבחירות שנערכו.  

חדל חבר הנהלה להשתייך ליחידת ההצבעה מסיבה כלשהי, ולא היה מועמד נוסף מקרב  .ג

י באסיפת  אותה  לצירים  העמותה  הנהלת  יו"ר  יפנה  שנערכו,  בבחירות  הצבעה  חידת 

הנציגים שנבחרו מאותה יחידת הצבעה, על מנת שיציעו מועמד מטעמם לשמש כחבר וועד  

יובא   הנציגים,  באסיפת  הצירים  ידי  על  שיוצע  המועמד  הצבעה.  יחידת  אותה  מטעם 

 יחידת הצבעה. לאישור וועד העמותה, וישמש כחבר וועד מטעם אותה  

 תוקף תחולה ושינויים  .14

   .28.6.2018  יוםבתקנון זה נכנס לתוקפו עם אישורו על ידי הנהלת העמותה  .א
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אישורו   .ב מיום  העמותה,  של  הנבחרים  למוסדות  הבחירות  הליכי  כל  על  יחול  זה  תקנון 

 ואילך. 

ה ההנהלה רשאית לערוך שינויים בתקנון בחירות זה, ברוב רגיל של הנוכחים בישיבה, ב .ג

 ות הצעות לתיקון התקנון. מועל 

 

 

 


