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ארגון עובדי צה"ל – תקנון בחירות
פרק א' -מבוא והגדרות

הגדרות

.1

תקנון זה קובע את הליך הבחירות למוסדות ארגון עובדי צה"ל והוא מותאם
להוראות "חוקת ההסתדרות" .התקנון ייקרא ויתפרש בכפיפות להוראותיה ,כפי
שתעודכן מעת לעת ובזיקה אליה ,הכל לפי העניין או הקשרו.
במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות חוקת ההסתדרות ,יגברו
הוראות חוקת ההסתדרות.

.2

הניסוחים בתקנון זה נעשו בלשון זכר ,והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

.3

"אזרח עובד
צה"ל"

לעניין תקנון זה ,עובד המועסק בצה"ל וכן מי שמכהנים
בתפקיד יו"ר הארגון ,ראש מטה ,ראש חטיבה ומזכיר אזורי.

"גמלאי"

מי שפרש לגמלאות מעבודתו כאזרח עובד צה"ל ושבמועד
הקובע הינו חבר בהסתדרות.

"ההסתדרות"

הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

"הארגון"

ארגון עובדי צה"ל ,במסגרת ההסתדרות על -פי חוקתה.

"מוסדות
נבחרים"

הוועידה הארצית ,המרכז ,המזכירות ויו"ר הארגון ,כהגדרתם
להלן.

"המרכז"

מרכז ארגון עובדי צה"ל.

"המזכירות"

המזכירות הארצית של ארגון עובדי צה"ל.

"יו"ר הארגון"

יו"ר ארגון עובדי צה"ל.

"ראשי חטיבות"

ראש חטיבת איגוד מקצועי וראש מטה הארגון וראשי
חטיבות אחרים ,שימנה יו"ר הארגון.

"מזכיר אזורי"

המזכירים האזוריים של הארגון ימונו לתפקידם זה ע״י יו״ר
המרחב ,בהסכמה עם יו״ר הארגון ,הכל בכפוף למבנה האגף
לאיגוד מקצועי ,חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות ,
סמכויות מוסדות ההסתדרות והגורמים המוסמכים
בהסתדרות .נתגלעו חילוקי דעות בין יו״ר המרחב ליו״ר
הארגון בעניין מינוי המזכיר של הארגון במרחב כאמור ,יובא
העניו להכרעתם המשותפת של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
ויו״ר אגף המרחבים.

"ועדת הבחירות ועדת הבחירות למוסדות ארגון עובדי צה"ל הפועלת על -פי
תקנון זה.
המרכזית"-
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המודד הקובע"-

תוצאת החלוקה של מספר בעלי זכות הבחירה בין הצירים
לבחירה בוועידה.

"המועד הקובע"-

לא פחות מ 75 -יום קודם למועד הבחירות.

"יחידת הצבעה":

לפי החלטת ועדת הבחירות ,אחת מאלה:
יחידה צבאית שהינה מקום עבודה בה מועסקים
א.א .א
אזרחים עובדי צה"ל
ב.ב .במספר יחידות צבאיות אשר אוחדו לפי הוראת האיגוד
בהמקצועי ,לצורך ייצוגן בידי וועד עובדים אחד.
ב
.
ג.ג .מספר יחידות אשר ועדת הבחירות קבעה בהתחשב
במספר אזרחים עובדי צה"ל המועסקים בהן כי אלה
יבחרו במשותף נציגות משותפת לוועידה על -פי תקנון
זה.

"מערכת
הביטחון"

משרד הביטחון ו/או מרכז תעסוקת עובדי צה"ל (תע"צ)
הגוף הממונה בצה"ל על תעסוקת אזרחים עובדי צה"ל.

פרק ב' -כללי
.4

הבחירה למוסדות הנבחרים של הארגון יתקיימו אחת לחמש שנים ,במועד אשר
ייקבע על-ידי המרכז באישור האגף לאיגוד מקצועי ,או במועד אחר אשר ייקבע
על-ידי האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

.5

הבחירות לוועדי העובדים ביחידות צה"ל ,נוהליהן ומשך כהונת הוועדים,
מתקיימות בהתאם ועל-פי הוראות תקנון ועדי עובדים של ההסתדרות .הבחירות
לוועד העובדים כאמור ,הן גם בחירות לנציגי העובדים או הסמכה של חברי הוועד
הנבחרים ביחידה לבחירה מתוכם למוסדות הנבחרים של הארגון.

.6

הבחירות יערכו תוך מתן משקל לגודלן של יחידותה ההצבעה בהתאם למודד ,כפי
שיקבע על-ידי ועדת הבחירות המרכזית ,ובכפוף להוראות פרק "יחידות ההצבעה"
בתקנון זה.

.7

במקום עבודה בו ,על פי המפתח שקבעה ועדת הבחירות המרכזית ,מספר חברי
הוועד שווה למספר הצירים המוקצה למקום העבודה בוועידה ,חברים המכהנים
בוועד העובדים במועד הקובע ,יהיו גם צירי הוועידה.
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.8

במקום עבודה בו ,על-פי המפתח שקבעה ועדת הבחירות המרכזית ,מספר הצירים
המוקצה למקום העבודה בוועידה גבוה ממספר חברי הוועד ,זהות הצירים
העודפים ,תקבע באמצעות בחירתם ,בבחירות ישירות מקרב העובדים חברי יחידת
הבחירה ,על ידי העובדים המועסקים ביחידה .בחירות אלה תיערכנה על פי תקנון
הבחירות לוועדי עובדים במקום העבודה ,בכל הנוגע לכשירות.

.9

במקום עבודה בו ,על פי המפתח שקבעה ועדת הבחירות המרכזית מספר הצירים
המוקצה למקום העבודה בוועידה ,נמוך ממספר חברי הועד ,יבחר הוועד מקרב
חבריו את מי מהם יכהן כציר בוועידה .פרוטוקול ישיבת הועד בה נבחרו צירים
ממקום זה ,יועבר לוועדת הבחירות.

.11

במקום עבודה בו ועדת הבחירות החליטה על-פי המודד ,כי במקום עבודה זה,
ישנה זכאות לבחירת ציר (צירים) ואין ועד עובדים ,ייבחר/ו הציר/ים בבחירות
ישירות על-ידי העובדים הזכאים לבחור במקום העבודה ,ביחידת בחירה ,על-פי
הוראות ועדת הבחירות .בחירות אלה תיערכנה על פי לתקנון הבחירות לוועדי
עובדים במקום העבודה ,בכל הנוגע לכשירות.

.11

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,נוסף על צירי הוועידה שייבחרו כאמור ,יו"ר הארגון,
מכוח תפקידו ,יכהן כציר בוועידה ,ויוכל לבחור ולהיבחר לכל תפקיד במוסדות
הארגון.

.12

במוסדות הנבחרים הוועידה ,מרכז והמזכירות ,יובטח ייצוג לעובדים בדירוגי
מהנדסים ,הנדסאים וטכנאים ומח"ר ,בהתאמה להסכמי האוטונומיה.

פרק ג' -הזכות לבחור ולהיבחר
הזכות
לבחור

.13

(א) אזרח עובד צה"ל וגמלאי שפרש לגמלאות מעבודתו כאזרח עובד צה"ל,
שהינו חבר הסתדרות לפחות ששה חודשים לפני המועד הקובע ,ושילם
בתקופה זו לפחות שלושה תשלומים חודשיים של דמי חבר ,ולא באופן
רטרואקטיבי.
(ב) יו"ר הארגון ,המכהן במועד הקובע.

הסייגים
לזכות
לבחור:

.14

מפקד יחידה צבאית לא יהיה רשאי לבחור לוועד עובדים ולמוסדות הנבחרים.
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הזכות
להיבחר

הפסקת
כהונה

.15

זכאי להיבחר למוסדות הארגון מי שהינו בעל זכות לבחור למעט אזרח עובד צהל
בתפקידים הבאים:
()1

מפקד יחידה צבאית.

()2

הממונה על ארגון ושכר עובדי צה"ל.

()3

עובדי הביקורת במרכז תעסוקת אזרחים עובדי צה"ל.

()4

יועצים משפטיים במרכז תעסוקת אזרחים עובדי צה"ל.

.16

קרובי משפחה לא יכהנו בו זמנית כחברים במזכירות הארצית ,אף אם נבחרו
מטעם יחידות בחירה שונות .קרוב משפחה לעניין סעיף זה :אב ,אם ,בת ,בן ,אח,
אחות ,בן/בת זוג .הוראה זו לא תחול לגבי קרובי משפחה ,שנבחרו מטעם יחידות
בחירה שונות ,אם היו כאלה.

.17

(א)

פסקה כהונתו של עובד בוועד העובדים ביחידה ממנה נבחר כציר
לוועידה ,מכל סיבה שהיא ,במועד סיום כהונתו בוועד ,תחדל ותיפסק
כהונתו גם כציר בוועידה ,כחבר במרכז ובמזכירות הארצית.
ועד העובדים יבחר תחתיו מבין חבריו ,ציר חדש למרכז.

(ב)

פסקה כהונתו של חבר מרכז ,ימשיך המרכז ויפעל בהרכבו עד לבחירת
ציר/ים חדש/ים מן היחידה.

(ג)

פסקה כהונתו של חבר מזכירות ארצית ,יבחר המרכז בישיבתו
הראשונה חבר מזכירות חדש תחתיו .נתפנה מקומו של חבר מזכירות,
תמשיך המזכירות ותפעל בהרכבה עד לבחירת חבר מזכירות חדש.

פרק ד' -מוסדות הארגון
הוועידה
הארצית

.18

(א)

הוועידה הארצית תמנה  211צירים שיבחרו בבחירות אישיות 191 .נציגי
יחידות ייבחרו ביחידותיהם ,בבחירות אישיות שוות וחשאיות20 .
צירים גמלאים ייבחרו בבחירות אישיות שוות וחשאיות מקרב יחידת
הבחירה לגמלאים.

(ב)

אם בין ועידה לוועידה שאחריה הסתיימה תקופת הכהונה של ועד
העובדים ביחידה ונבחר ועד עובדים חדש ליחידה ,יכהנו חברי הועד
הנבחרים כצירים בוועידה ,במקום חברי הוועד הקודמים .חברי ועד
נבחר אלה ,יכהנו מיום בחירתם לוועד עובדים ,כחברי הועידה הארצית
ומרכז הארגון.

(ג)

בנוסף יצורפו כחברי המוסדות של ארגון עובדי צה"ל ,לרבות לוועידה
הארצית :יו"ר הארגון או היו"ר בפועל ,ככל שיהיה בתפקיד ,וכל עוד
הוא מכהן בתפקידו ,וכפי שיכהן מעת לעת .בעל התפקיד כאמור ,יוכל
לבחור ולהיבחר לכל תפקיד במוסדות הארגון ,ולרבות לתפקיד היו"ר.
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המרכז

.19

המזכירות
הארצית
של הארגון

.21

אופן
בחירת
המזכירות

(ד)

הוועידה הארצית שנבחרה ,תכונס ע"י יו"ר ועדת הבחירות לא יאוחר מ-
 30ימים ממועד הבחירות לוועידה.

(ה)

יו"ר ועדת הבחירות ישמש כיו"ר מושב הפתיחה של הועידה הארצית
הראשונה ,שאחרי הבחירות וינהל ישיבה זו ,עד לבחירתו של היו"ר
החדש – הנושא הראשון על סדר יומה של הוועידה.

(ו )

הועידה הארצית תיבחר בישיבתה הראשונה את יו"ר הארגון.

(א)

חברי ועידת הארגון יכהנו כחברי מרכז הארגון בין הוועידות.

(ב)

יו"ר הארגון ישמש כיו"ר המרכז וינהל את ישיבותיו.

(ג)

המרכז רשאי בכפוף לאישור האגף לאיגוד מקצועי ,להחליט על הקדמת
מועד הבחירות או דחיית הבחירות ,לתקופה שלא תעלה על שישה
חודשים בהתאם להוראות חלק ג' לפרק ו' לחוקת ההסתדרות.

(ד)

במצב דברים שבו התקבלה החלטה על הבחירות המרכז יקבע את יום
הבחירות ולא יאוחר מ 46 -יום אחרי יום ההחלטה על הבחירות.

(ה)

פסקה חברותו של חבר מרכז בוועד עובדים ,במועד סיום כהונתו בוועד,
תחדל ותיפסק כהונתו גם במרכז .פסקה חברות של חבר מרכז כאמור,
יבחר המרכז בישיבתו הראשונה חבר מרכז חדש תחתיו .נתפנה מקומו
של חבר מרכז ,ימשיך המרכז ויפעל בהרכבו.

(א)

המזכירות הינה הגוף העליון של הארגון בין ועידה לוועידה.

(ב)

המזכירות תקבע את סדרי עבודתה.

(ג)

המזכירות תמנה  28חברים והיא תיבחר מבין חברי המרכז ועל -ידיהם
בישיבת מרכז שתתקיים לא יאוחר מ 60-ימים מיום כינוס הוועידה.
יו"ר הארגון הינו החבר ה.29-

(ד)

המזכירות תיבחר מקרב צירי הוועידה באופן הבא:
()1

 14ימים לפני כינוס ישיבת המרכז הראשונה שלאחר הועידה,
רשאי כל חבר ועידה להגיש לוועדת הבחירות רשימה בת  28חברי
ועידה שיתמודדו למזכירות הארגון .ברשימה יהיו גם שני
מקומות לגמלאים ,מקרב הגמלאים שנבחרו לוועידה .הרשימה
תיערך לפי מפתח שיקבע בידי ועת הבחירות באופן שייתן ביטוי
למשקל האוטונומיות.
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()2

שמות ורשימות מועמדים למזכירות יוגשו בכתב ליושב ראש
ועדת הבחירות לא יאוחר מ 14-ימים לפני כינוס ישיבת המרכז
הראשונה; שם מועמד או רשימת מועמדים שהוגשו באיחור לא
יתקבלו.

()3

ברשימת מועמדים יפורטו שמותיהם של חברים המכהנים
בוועידה ובוועד העובדים ומספר ותעודות הזהות שלהם.

הסכמת
המועמד

()4

לכל מועמדות לתפקיד ולכל רשימת מועמדים תצורף הסכמת
המועמדים בכתב וחתימת ידם.

חתימות
תמיכה

()5

רשימת מועמדים תוגש בצירוף חתימות תמיכה של  35חברי
ועידה

()6

ליד חתימות של כל תומך יפורטו שם משפחתו ,שמו הפרטי,
ומספר הזהות; שמות התומכים יסומנו במספרים סודרים .חבר
ועידה שחתם כתומך ברשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו
מחתימתו .מי שחתם חתימת תמיכה ביותר ממועמד אחד
לתפקיד פלוני או ביותר מרשימת מועמדים אחת ,חתימותיו
לאותם מועמדים או לאותן רשימת מועמדים ,לפי העניין -בטלות.
ועדת הבחירות תפסול רשימות חברי ועידה אשר מוגשות ללא
הסכמת המועמדים או ללא המספר הנחוץ של חתימות כשרות
של תומכים.

אישור קבלת
מועמדות או
רשימת
מועמדים

()7

יושב ראש ועדת הבחירות או מי שמינה לכך ,יאשר בכתב קבלת
כל רשימת מועמדים; באישור יצוינו שמו של נציג רשימת
המועמדים ושל ממלאי מקומם ,ביום והשעה בהם נתקבלו
בוועדת הבחירות ,ביחד עם חתימות התמיכה.

פרסום שמות
ורשימת
המועמדים

()8

לא יאוחר מהיום ה 12-לפני כינוס המרכז תפרסם ועדת הבחירות
את רשימת המועמדים למזכירות.

(ה)

יו"ר הארגון יהיה חבר המזכירות ויעמוד בראשה.

(ו )

קיום המזכירות ארצית ,סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת
שנתפנה מקומו של חבר בו ולא נבחר מועמד אחר תחתיו.

(ז)

במקרה שנתפנה מקומו של חבר מזכירות או שנעדר חבר מדיוני
המזכירות והקולות בהצבעה על נושא מסוים היו שקולים ,קולו של יו"ר
הארגון יכריע בהצבעה.

(ח)

כל סמכויות הועידה נתונות למזכירות בין קיום ועידה לוועידה ,להוציא
אישור תקנון הבחירות ותקנון הארגון ,ותיקונים במסמכים אלה וכן
נושאים שיוחדו למרכז הארגון מפורשות.
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יו"ר
הארגון

.21

נבצרות

.22

נבצר מהיו"ר למלא תפקידו ,לאחר  30ימי נבצרות ,תתכנס מזכירות הארגון
וייבחר יו"ר לניהול הישיבה בלבד .היה והנסיבות הינן נסיבות קבועות ,תכונס
הוועידה ויבחר יו"ר בפועל עד לתום הקדנציה.

הדחת יו"ר .23

מרכז הארגון רשאי להעלות על סדר יומו הצעת החלטה שעניינה כינוס ועידה
והתחלת תהליך בחירות ליו"ר ברוב מיוחד של  66אחוז מכלל חברי המרכז.
קיבל המרכז החלטה כאמור ,תיבחר ועדת בחירות בידי מזכירות הארגון ,ייקבע
מועד לכינוס הועידה הארצית ויתקיימו בחירות לקראת ועידה ארצית זו ,לא
יאוחר מ  75ימים מיום קבלת החלטת המרכז.

הסמכת
יו"ר למנות
סגנים

.24

יו"ר ארגון מוסמך למנות מקרב חברי המרכז או המזכירות ,וכל עוד הם מכהנים
במוסד הנבחר ,משנה ליו"ר ,סגנים וממלא מקום –ללא שכר ,להאציל אליהם את
סמכויותיו וכן להטיל עליהם תחומי אחריות .על מינוי כאמור יימסר דיווח
למזכירות.

הסמכת
יו"ר למנות
צוות עבודה
וועדה

.25

יו"ר ארגון מוסמך למנות מקרב חברי המרכז ,המזכירות ,או עובדי צה"ל חברי
הארגון צוותי עבודה ,וכן להקים ועדות מייעצות ,להאציל אליהן מסמכויותיו וכן
להטיל עליהם תחומי אחריות .על מינוי כאמור יימסר דיווח למזכירות.

מכהן

(א)

הוועידה הארצית תבחר בישיבתה הראשונה את יו"ר הארגון מקרב
צירי הוועידה.

(ב)

כל אזרח עובד צה"ל ,אשר הינו כשיר לשמש ציר בוועידה ,רשאי
להגיש מועמדותו לתפקיד יו"ר בכפוף להוראות תקנון זה .היו"ר יהיה
חבר ההסתדרות הכללית החדשה .ככל שלא נבחר המועמד כציר
לוועידה ,תתבטל מועמדותו.

(ג)

המבקש להתמודד על תפקיד יו"ר הארגון יעביר הודעה על כך בכתב,
בצירוף חתימות של  100מחברי הארגון ,כממליצים .בקשה להתמודד
תוגש לועדה המכינה ,וזאת לא פחות מ 30 -יום קודם לכינוס הוועידה.

(ד)

היו"ר ייבחר בהצבעה חשאית ,אלא אם קיים מועמד יחיד ,אזי תאושר
בחירתו של היו"ר על -ידי הוועידה ,בהצבעה גלויה.

(ה)

אם יהיו יותר משני מועמדים ואף אחד מהם לא קיבל יותר מ50% -
מהקולות ,יתקיימו בחירות חוזרות בין שני המועמדים אשר קיבלו את
מספר הקולות הגדול ביותר.

(ו )

היו"ר יהיה בתוקף תפקידו חבר המרכז והמזכירות וישמש כיו"ר בכל
המוסדות הנבחרים
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פרק ה' -ועדת הבחירות המרכזית
הרכב ועדת .26

לביצוע הבחירות למוסדות הנבחרים של הארגון תבחר המזכירות את ועדת
הבחירות המרכזית .שתימנה לא יותר מ 15 -חברים ,ביניהם נציג הלשכה
המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי.

המועד
לבחירת
הוועדה

.27

ועדת הבחירות המרכזית ויושב הראש שלה ייבחרו על-ידי המזכירות עד לא יאוחר
מ 50 -יום לפני הבחירות.

החלפת
חבר ועדה

.28

החלפת חבר ועדת הבחירות המרכזית טעונה אישור המזכירות.

הסמכה
לגייס
פעילים

.29

ועדת הבחירות המרכזית תוכל לגייס פעילים נוספים לארגון ולניהול הבחירות
בהתאם לצורך וע"פ שיקול דעתה ,ובתנאי שהם אינם מועמדים לאחד ממוסדות
הארגון.

תפקידי
הוועדה

.31

תפקידי ועדת הבחירות המרכזית הינם:

הבחירות

(א)

פרסום הוראות והנחיות כלליות לביצוע הבחירות ,לרבות פרסום לוח
מועדים לבחירות וביצוע הפעולות הנדרשות על -פי תקנון זה להליך
בחירות תקין.

(ב)

קביעת "המודדים הקובעים" לציר בוועידה -הפריסה של חלוקת צירי
הועידה באופן שיבטיח ייצוג בהתאם למפתח ,קביעת מודד ייצוג
אוטונומיות למזכירות.

(ג)

הכנת פנקסי הבוחרים ופרסומם.

(ד)

קביעת יחידות ההצבעה ,באופן שיבטיח ייצוג יחסי ככל האפשר בהתאם
למספר החברים.

(ה)

קביעה ופרסום של מקום הקלפיות בהתייחס ליחידות ההצבעה.

(ו )

קביעת מספר הצירים אשר ייבחרו בכל יחידת הצבעה.

(ז)

מינוי ועדות בחירות ביחידות ובמרחבים (לגמלאים) (להלן" :ועדות
בחירה משניות") ומינוי ועדות הקלפי .הגמלאים בעלי זכות בחירה
ירוכזו בקלפיות נפרדות מאלו של העובדים.

(ח)

אישור רשימות המועמדים כצירים לוועידה.

(ט )

פיקוח על פעולת התקינה של ועדות הבחירה המשניות.

(י)

דיון בערעורים על החלטות ועדות הבחירה המשניות
9
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.31

(יא)

קבלת סיכומי ועדות הבחירה המשניות ואישורן.

(יב)

סיכום ואישור תוצאות הבחירות לוועידה.

(יג)

פרסום תוצאות הבחירות לאחר אישורן והודעה לנבחרים.

(יד)

דיון בערעור על תוצאות הבחירות.

(טו)

קביעה ופרסום של הוראות והנחיות לעניין ייצוג לכל מין במוסדות
הנבחרים של הארגון.

(טז)

לדון בכשרות המועמדים לכהן במוסדות הארגון לקבוע את שמות
המועמדים כצירים לוועידה.

ועדת הבחירות המרכזית תפעל בתיאום עם מוסדות ההסתדרות.

פרק ו' :וועדות הבחירות המשניות

.32

ועדות הבחירות המשניות ויושבי הראש שלהן ימונו על-ידי ועדת הבחירות
המרכזית ,לא יאוחר מ 40 -ימים לפני יום הבחירות.

.33

ועדת בחירות משניות תמנה  9חברים.

 .34תפקידי ועדות הבחירות המשניות הינם כדלקמן:

(א)

ביצוע הבחירות בתחום יחידת הבחירה ובאזורי הבחירה לגמלאים.

(ב)

קביעת מקומות ההצבעה ביחידות הבחירה ובאזורי הבחירה לגמלאים.

(ג)

אישור חברי ועדות הקלפי ויושבי הראש שלהן.
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.35

(ד)

העברת כל חומר הבחירות ליו"ר ועדות הקלפי.

(ה)

קביעת מספר הצירים לכל יחידת הצבעה על בסיס ה"מודד הקובע" ,כפי
שייקבע על -ידי ועדת הבחירות המרכזית.

(ו )

אישור רשימות המועמדים לוועידה ביחידות ההצבעה (משנה).

(ז)

קבלת פרטיכל וסיכומי התוצאות מועדות הקלפי והעברתם לוועדת
הבחירות המרכזית.

למען הסר ספק ,הוראות ועדת הבחירות המרכזית והנחיותיה מחייבות בין היתר
את ועדות הבחירות המשניות.

פרק ז' :יחידות ויחידות הצבעה

.36

רשימת היחידות בהן יקוימו בחירות משניות ,תיקבע לא יאוחר מ38 -
יום לפני מועד הבחירות לוועידה ,על -פי מפה שתאושר על -ידי ועדת
הבחירות המרכזית ,תוך זיקה רבה כמידת האפשר ליחידות מיקוח
וועדים שאושרו על ידי האגף לאיגוד מקצועי.

.37

"המודדים הקובעים" משמשים לקביעת מספר הצירים המוקצים לכל
יחידה ואזורי הבחירה לגמלאים על -ידי וועדת הבחירות המרכזית.

.38

יקבעו שני "מודדים קובעים" לוועידה :אחד לחברים עובדים במועד
הקובע והשני לחברים גמלאים.

.39

ייקבע "מודד" נוסף לקראת הבחירות למזכירות הארצית שייקבע את
משקל האוטונומיות.

.41

בקביעת המודד תתחשב ועדת הבחירות בצורך להעניק יצוג רחב
ליחידות השונות ולאוטונומיות .ואולם ,בהתחשב בעובדת קיומן של
יחידות בהן מספר החברים קטן באופן משמעותי לעומת יחידות אחרות
השונות ,ועדת הבחירות תאשר ליחידות כאלה לסטות מהמודד הקובע
באישור ועדת הבחירות המרכזית.

.41

בין כינוס ועידה לוועידה שאחריה ,לא ישתנה המודד והמשקל היחסי
שיינתן לכל יחידת בחירה ,לא ישתנה אף אם השתנה מספר העובדים.
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פרק ח'  -רשימת בעלי זכות בחירה
 .42רשימה ראשונה של בעלי זכות בחירה (להלן" :פנקס הבוחרים") תימצא במשרדי
הארגון ובמרחבים ותפורסם בכפוף להוראות וועדת הבחירות לא יאוחר מ_40 -
יום לפני יום הבחירות.
.43

(א)

ערעור על אי הכללה או הכללה שלא כדין בפנקס הבוחרים יוגש בכתב
לוועדת הבחירות המרכזית תוך  10ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות
הבחירה.

(ב)

הדיון בערעורים שהוגשו יסתיים תוך  30יום לפני יום הבחירות.

 .44ספר הבוחרים הסופי יפורסם בקרב בעלי זכות הבחירה ,אופן שתקבע ועדת
הבחירות ,לא יאוחר מ 20-יום לפני יום הבחירות.

פרק ט'  -הגשת רשימות המועמדים גמלאים לוועידה
 .45כל  15בעלי זכות בחירה מיחידת הבחירה לגמלאים ,רשאים להמליץ לוועדת
הבחירות על מועמד לבחירה ביחידת ההצבעה אליה הם משתייכים.
 .46מועמד ברשימה יכול להיות רק חבר ששמו נכלל ברשימת בעלי זכות הבחירה
באותה יחידת הצבעה.
 .47ועדת הבחירות באזורי הבחירה לגמלאים ,תעביר לאישור ועדת הבחירות המרכזית
את רשימת המועמדים ביחידות ההצבעה.
 .48המועד האחרון להעברת רשימת מועמדים לאישור ועדת הבחירות המרכזית ,הוא
 24יום לפני יום הבחירות.
 .49המועד האחרון להצעת מועמדים ביחידת הבחירה ובאזורי הבחירה לגמלאים הוא
 30יום לפני מועד הבחירות.
 .51המועד האחרון לפרסום רשימות המועמדים הינו  15יום לפני מועד הבחירות.
 .51ערעור על אי הכללה ברשימת המועמדים יוגש לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5
ימים ממועד פרסום הרשימה.
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פרק י'  -ועדת קלפי ותהליך ההצבעה
 .52לכל יחידה בה יתקיימו בחירות תהיה ועדת קלפי בת שלושה עד חמישה חברים,
אשר תהא אחראית על ביצוע הבחירות.

 .53ועדות הקלפי ויושבי הראש שלהן ימונו על -ידי ועדת הבחירות המרכזית.

 .54ועדת הבחירות המרכזית תקבע את מועדי פתיחת הקלפיות וסגירתן.

 .55בחירות ממוחשבות:

(א)

ביחידות הבחירה השונות בהן לפי המודד שנקבע ,יש צורך בבחירות
ישירות לצירים ,נוסף על חברי הוועד המכהנים ,ועדת הבחירות המרכזית
רשאית להורות כי הבחירות יתקיימו כבחירות ישירות ,באמצעות מערכת
הצבעה ממוחשבת.

(ב)

החליטה ועדת הבחירות המרכזית כי יש לקיים בחירות ממוחשבות
ביחידה מסוימת ,ייערך פרוטוקול ויפורסמו הוראות מחייבות המגדירות
כיצד יתקיימו הבחירות הממוחשבות באופן המגשים את הוראות תקנון
זה.

(ג)

ועדת הבחירות המרכזית תבחן ותבחר בפרוטוקול ,חברה המספקת
שירותי בחירות ממוחשבות באופן המותאם לבחירות ביחידות הבחירה.
בבחינה זו תיבדק התוכנה המשמשת לאימות ההצבעה ,לאבטחת המידע
ולכשרות הבחירות הממוחשבות וכן קריטריונים נוספים שיבטיחו את
שוויוניות הבחירות והגינותם.

 .56ועדת הבחירות המרכזית תספק לכל תחנות הקלפי בהן לא נערכות בחירות
ממוחשבות ,באמצעות ועדות הבחירות ביחידות הבחירה ובאזורי הבחירה לגמלאים
מעטפות המוטבעות בחותמתה או בדפוס ,טפסי פרטיכלים ,גיליונות לספירת
קולות ,גיליונות מצביעים ,פתקי הצבעה למועמדים וכל דבר אחר הדרוש לקיום
הבחירות בהתאם להחלטת ועדת הבחירות המרכזית.
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 .57ביחידה לא מקוימות בחירות ממוחשבות יו"ר ועדת הקלפי יהיה אחראי לכך
שבתחנת הקלפי יימצא כל העת חומר כדלקמן:

(א)

מודעה המכילה את שמות המועמדים המשתתפים בבחירות ביחידת
ההצבעה או אזור הבחירה לגמלאים.

(ב)

פתקי הצבעה ובהם רשימת כל המועמדים.

(ג)

פתקים ריקים בגודל פתקי ההצבעה.

 .58הקלפי תיפתח במועד ,ובלבד שנוכחים במקום יו"ר ועדת הקלפי וחבר ועדת קלפי
נוסף.
 .59איחר יו" ר וועדת הקלפי למעלה מחצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחה ,רשאים חברי
ועדת הקלפי הנותרים לפתוח את הקלפי ,ובלבד שאם הועדה היא בת שלושה
חברים ,נוכחים במקום שני חברי הועדה האחרים ,ואם הועדה היא בת חמישה
חברים -נוכחים במקום שלושה חברים לפחות.

 .61לא נפתחה הקלפי בתום שעה מהמועד שנקבע לפתיחתה ,תיפתח הקלפי בכל מספר
חברי ועדת קלפי שיהיו נוכחים במקום ,תוך הודעה לוועדת הבחירות ביחידת
הבחירה או באזור הבחירה לגמלאים.

 .61ועדת הקלפי תנהל פרטיכל בחירות לפי טופס אחיד שיוכן על -ידי ועדת הבחירות
המרכזית ובו יירשמו שעות הפתיחה והסיום של ההצבעה בקלפי ,המספר הכולל של
מעטפות ההצבעה שהועדה קיבלה לרשותה ,מספר המעטפות שהוצאו מתוך הקלפי,
שארית המעטפות שבידה עם סיום ההצבעה ,סך -כל המצביעים בפועל על -פי
גיליונות המצביעים וכן כל אירוע חריג שהתרחש במהלך ההצבעה או הספירה.

 .62בתחנת הקלפי רשאים להימצא חברי ועדת הקלפי ,המצביעים וסדרן (במידה שמונה
כזה) .כל מצביע חייב לעזוב מיד לאחר הצבעתו את תחנת הקלפי .לחברי ועדת
הבחירות המרכזית ולוועדת הבחירות ביחידת הבחירה ובאזורי הבחירה לגמלאים
גישה חופשית בכל עת לתחנת הקלפי.

 .63ההצבעה תימשך גם לאחר סגירת תחנת הקלפי ,כל עוד לא הציעו כל הבוחרים
שהגיעו לתחנת הקלפי עד למועד סגירתה.
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 .64תהליך הבחירות בקלפי יתנהל באופן ובסדר הבא:
(א)

הזיהוי בקלפי על -ידי תעודת הזהות או תעודה רשמית מזהה אחרת ,עם
תמונה.

(ב)

לאחר הזיהוי יבדקו חברי ועדת הקלפי האם שמו של הבוחר נמצא
ברשימת הבוחרים של אותה קלפי ,ורק מי ששמו נמצא ברשימה זכאי
להצביע בה.

(ג)

מי שנקבעה זכותו להצביע יקבל מועדת הקלפי מעטפה ,המוחתמת על-ידי
ועדת הבחירות המרכזית ובחתימת שניים מחברי ועדת הקלפי.

(ד)

לאחר סימון המועמדים יכניס הבוחר את פתק ההצבעה למעטפה ,שקיבל
מועדת הקלפי וישלשל אותה לתוך תיבת הקלפי ,לעיני חבר/חברי ועדת
הקלפי.

(ה)

לאחר ההצבעה יחתום החבר ליד שמו בגיליון המצביעים.

(ו )

סעיפים (ג) – (ו) לא יחולו במצב בו מתקיימות בחירות ממוחשבות.

 .65ועדת הקלפי תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי בכפוף להוראות
התקנון ולהוראות ועדת הבחירות המרכזית ,הוראות ועדת הבחירות ביחידת
הבחירה או באזור הבחירה לגמלאים.
 .66החלטות ועדת הקלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה ,היו הדיעות
שקולות -יכריע יו"ר הועדה.
 .67ספירת הקולות בכל קלפי תבוצע על-ידי ועדת הקלפי בתחנת בקלפי ,מייד לאחר
גמר הצבעה.
 .68ועדת הקלפי תעביר את הפרטיכל ואת סיכומי תוצאות הבחירות ביחידת הבחירה/
אזור הבחירה בשני עותקים על גבי הטופס שיועד לכך על-ידי ועדת הבחירות
המרכזית .הטופס יהווה חלק של הפרטיכל ויהיה חתום על-ידי חברי ועדת הקלפי
שנוכחו בעת הספירה .ועדת הקלפי ביחידת הבחירה /אזור הבחירה לגמלאים תעביר
עותק אחד של הפרטיכלים לאחר בדיקתם לוועדת הבחירות המרכזית.
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פרק יא'  -בחירת צירי גמלאים לועידה
 .69ועדת הבחירות תכין את רשימת החברים בעלי זכות הבחירה ,תבדוק ותרכז את
רשימת המועמדים ותקבע את סדרי הבחירות ומיקום הקלפיות בהן יבחרו
הגמלאים את ציריהם לוועידה.

פרק יב' -סיכום ופרסום תוצאות הבחירות
 .70ועדת הבחירות המרכזית תרכז את התוצאות ותדאג לספירת הקולות של כל יחידות
ההצבעה ,בהקדם האפשרי.
 .71ועדת הבחירות המרכזית תפקח על חישוב מספרי הצירים על בסיס המודדים
הקובעים לפי העניין.
 .72ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את התוצאות הסופיות של הבחירות וחלוקת
הצירים בתוך עד  3ימים ממועד סיום ספירת הקולות.
 .73ערעור על תוצאות הבחירות יוגש לוועדת הבחירות המרכזית בתוך  7ימים ממועד
פרסום התוצאות; ועדת הבחירות המרכזית תדון בערעור ותיתן החלטתה עד 10
ימים מיום הגשת הערעור .ערעור על החלטות ועדת הבחירות המרכזית ,יהיה
כאמור בתקנון זה לרשות השיפוט בהסתדרות.

פרק יג' -כינון וכינוס ועידת הארגון
 .74נציג אשר נבחר ביחידתו (או גמלאי -באזור הבחירה) לפי תקנון זה ,יהיה ציר
בוועידה הארצית של הארגון.
 .75ועדת הבחירות המרכזית תאשר את הצירים שנבחרו לוועידה הארצית.
 .76ועדת הבחירות המרכזית תודיע לצירים שנבחרו על בחירתם.
 .77יו"ר הארגון היוצא יכנס את הועידה החדשה לא יאוחר מ 30 -ימים ממועד הודעת
ועדת הבחירות המרכזית על אישור התוצאות.
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פרק יד' -ועדה מכינה ומתמדת
 .78לא יאוחר מ 20 -יום לפני כינוס הוועידה תמנה המזכירות היוצאת ועדה מכינה,
אשר תכין את סדר היום של הועידה הארצית ,נוהל הדיונים וההצבעות והצעות
החלטה לוועידה הארצית.

 .79עם כינוסה ,תבחר הועידה הארצית ועדה מתמדת ויו"ר ועדה .הועדה המתמדת
תגיש את סדר היום ,הנהלים והצעות שהוכנו על -ידי הועדה המכינה לאישור
הועידה ותפקח על ביצועם.

פרק טו' -הפסקת כהונת צירים אשר חדלו להיות נבחרים

 .80מי שנבחר למוסד מהמוסדות הנבחרים של הארגון כאזרח עובד צה"ל ,והפסיק
להיות אזרח עובד צה"ל ,תחדל אוטומטית חברותו במוסדות הנבחרים של הארגון.

 .81מי שנבחר לכהן במזכירות הארצית של עובדי צה"ל ולאחר בחירתו חדל לכהן כחבר
ועד עובדים או הפסיק לעבוד בצה"ל ,תחדל אוטומטית חברותו במזכירות הארצית.

 .82לא נבחר יותר מנציג אחד מיחידת ההצבעה  /אזור הבחירה לגמלאים -ימנה המרכז
לפחות נציג נוסף מקרב הגמלאים .במוסד המזכירות יחול האמור לעיל ובלבד שלא
יכהנו יותר משני גמלאים במזכירות.

פרק טז'  -ערעורים
 .83ערעורים על החלטות ועדת הבחירות ביחידות הבחירה ואזורי הבחירה לגמלאים
יוגשו לוועדת הבחירות המרכזית עד  14יום לפני יום הבחירות.

 .84ערעורים על החלטות ועדת הבחירות המרכזית יוגשו לרשות השיפוט הארצית של
ההסתדרות הכללית החדשה .לא יאוחר מ 3-ימים לאחר ההחלטה.
כל תובענה הנוגעת לבחירות ולתקנון זה תתברר בפני רשות השיפוט של ההסתדרות
הכללית החדשה.
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פרק יז'  -אישור התקנון ושינויים בו

 .85תקנון זה יובא על -ידי האגף לאיגוד מקצועי לאישור הועדה לתיאום וביצוע ובית
נבחרי ההסתדרות.

 .86שינויים בתקנון זה יוצעו על -ידי המרכז בכפוף לאישור האגף לאיגוד מקצועי ובית
נבחרי ההסתדרות.

********************* סוף *********************
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