המועד

סעיף
בתקנון

3
קביעת "המועד הקובע"

בחירת ועדת הבחירות המרכזית

4
27

הודעה למזכירים האזוריים על הקצאות
הצירים כולל לגימלאים
הכרזה באילו יחידות יקויומו בחירות
משניות

36

פרסום הודעה באתר הארגון על ספר
הבוחרים לגימלאים
מועד מינוי ועדת בחירות משניות (רק
במקרה והבחירות לא ממוחשבות)
אישור בועדת הבחירות המרכזית את
רשימת הצירים שהוגשו מהיחידות
שבהם לא היה צורך בבחירות
בחירות לתוספת צירים ביחידות בהם
צריך  +בחירות לצירים לגימלאים
במקומות בהם יש צורך

32

תוכן

לפחות  75יום קודם למועד הבחירות
המועד הקובע ייקבע על ידי המרכז באישור האגף
לאיגוד מקצועי או במועד אחר שיקבע ע"י האג"מ
ועדת הבחירות המרכזית ויו"ר שלה ייבחרו על ידי
המזכירות עד לא יאוחר מ 50-ימים לפני הבחירות.
להוציא למזכירים האזוריים הקצאות צירים ביחידות
כפי שאושרו בועדת הבחירות המרכזית +
לגימלאים באזור של כל מזכיר
רשימת היחידות בהן יקויומו בחירות משניות
תיקבע לא יאוחר מ 38-יום לפני מועד הבחירות
לועידה.
פרסום הודעה באתר הארגון על ספר הבוחרים
לגימלאים

תאריך

בוצע
בוצע
בוצע

בוצע

בוצע
עד

13/07/2021

ועדת הבחירות המשניות ויושבי ראש ימונו על ידי
ועדת הבחירות המרכזית  ,בהצבעה ממוחשבת אין
לא יאוחר מ15/07/2021 -
צורך בועדת בחירות  -חברת המחשבים מציבה
אדם משלה בכל עמדת בחירה.
אישור בועדת הבחירות המרכזית את רשימת
29/07/2021
עד
הצירים שהוגשו מהיחידות שבהם לא היה צורך
בבחירות
בחירות לתוספת צירים ביחידות בהם צריך +
בחירות לצירים לגימלאים במקומות בהם יש צורך

09/08/2021

הגשת רשימת צירים סופית (כולל
מהיחידות בהם היו בחירות) , ,כולל
גימלאים

הגשת רשימה סופית של צירים גם מהיחידות בהם
נערכו בחירות פנימיות( .יש להגיש פרוטוקולים) ,
כולל גימלאים

עד

09/08/2021

ואישור בועדת הבחירות המרכזית כולל
גימלאים

אישור בועדת הבחירות המרכזית לרשימת הצירים
הסופית כולל גימלאים

עד

10/08/2021

יום אחרון להגשת מועמדות ליו"ר

לא פחות מ 30-ימים קודם לכינוס הוועידה ,יגיש
(21ג)
מבקש להתמודד הודעה בכתב בצירוף  100חתימות

לא יאוחר מ02/09/2021 -

הוועידה הארצית שנבחרה תכונס על ידי יור ועדת
(18ה) הבחירות לא יאוחר מ 30-ימים ממועד הבחירות
יום כינוס הוועידה
לועידה
(21ב) היו"ר נבחר בוועידה הראשונה מקרב צירי הוועידה
יום בחירת היו"ר
שמות ורשימות לחברי מזכירות יוגשו ליו"ר ועדת  14יום לפני
ישיבת
הגשת רשימה למזכירות הארצית (20ד)()2()1הבחירות לא יאוחר מ 14-ימים שלפני כינוס ישיבת
המרכז
המרכז
 12יום לפני
לא יאוחר מהיום ה 12-לפני כינוס המרכז תפרסם
ישיבת
מועד פרסום רשימות מועמדי המזכירות (20ד)()8
ועדת הבחירות את רשימות המועמדים למזכירות.
המרכז
יום הודעה על כינוס המרכז לא פחות מ 15 -ימים
החל מ-
(20ד)()1
בחירת המזכירות בידי המרכז
מיום הועידה .מציע 21
יום כינוס המרכז לבחירת המזכירות לא פחות מ15-
החל מ-
(20ד)()1
יום בחירת המזכירות
ימים מיום הועידה מציע 21

04/10/2021

11/10/2021

13/10/2021
25/10/2021
25/10/2021

