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תקנון בחירות

(אושר על ידי רשם העמותות ביום )9.11.2022
.1

.2

פרשנות
1.1

מחוז – כהגדרתו בסעיף  5של תקנון העמותה.

1.2

מקום הקלפי – החדר בו יושבת ועדת הקלפי ובו מוצבת תיבת הקלפי ביום הבחירות.

1.3

פרגוד ההצבעה  -המקום בו יכול הבוחר לסמן את נבחריו על פתק ההצבעה ולהכניסו
למעטפת ההצבעה באופן שאינו גלוי לעין הזולת.

1.4

קלפי – התיבה בה מכניסים את מעטפות ההצבעה לצורך ספירת הקולות בבחירות.

1.5

תקנון העמותה – התקנון הרשום של ארגון נכי ואלמנות עבודה בישראל.

1.6

כל מועד הקבוע בתקנון זה שהסתיים ביום שישי ,שבת ,ערב חג ,בחג או בחול המועד,
יוקדם ליום שלפני כן או יתאחר ליום שלאחר מכן ,כך שבכל מקרה המועד בו עוסק
הסעיף יוארך.

מועד הבחירות
2.1

הבחירות למועצות המחוז של העמותה יערכו אחת ל –  5שנים (להלן "קדנציה") בתאריך
שיקבע על ידי ועד העמותה ובלבד שתאריך זה יהיה לא יאוחר מ  60-יום לאחר תום
הקדנציה (להלן" :מועד הבחירות").

2.2

מועד הבחירות יקבע על ידי ועד העמותה לא יאוחר מ  180-יום קודם למועד הבחירות.

2.3

באותה ישיבה בה קבע ועד העמותה את מועד הבחירות ,ימנה ועד העמותה ועדת בחירות
ארצית המורכבת מחבר מכל מחוז ,שאינו מועמד לבחירות ,ויו"ר ועדת בחירות ארצית –
עו"ד חיצוני שיעמוד בראש ועדת הבחירות הארצית (סה"כ  5חברים).

2.4

ועדת הבחירות הארצית תתכנס תוך  15יום מיום מינויה.

2.5

לא יאוחר מ 30 -יום לאחר כינוס ועדת הבחירות הארצית ,יערך פרסום ב 2 -עיתונים
ארציים ,באתר הארגון ,ובלוח מודעות בסניפי הארגון בדבר קיום בחירות בארגון בציון
המועד וכן בדבר המועד האחרון להצגת המועמדות.
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.3

.4

סמכויות ועדת בחירות ארצית
3.1

ועדת הבחירות הארצית תהיה אחראית לנהל את הבחירות ולפקח על ביצוען.

3.2

ועדת הבחירות הארצית תבחר את ועדת הבחירות המחוזית (ועדת הקלפי) שתורכב
מחברי עמותה שאינם מועמדים.

3.3

ועדת הבחירות הארצית תקבע את סדרי עבודתן וסמכויותיהן של וועדות הבחירות
המחוזיות בכל שאלה שלא נקבעו בתקנון העמותה או בתקנון זה.

3.4

ועדת הבחירות הארצית תקבע את המועדים הרלוונטיים לעניין תקנון זה בכל שאלה שלא
נקבעו בו.

3.5

ועדת הבחירות הארצית תהא רשאית להסתייע בעובדי העמותה ובעובדים אחרים –
מתנדבים לרבות עובדים בשכר לניהול הבחירות.

3.6

ועדות הבחירות הארצית תבדוק את הבחירות במחוזות ,לפי הוראות ועדת בחירות
הארצית ותחת פיקוחה .במסגרת תפקידי הפיקוח שלה רשאית ועדת הבחירות הארצית
לשלוח לכל מקום קלפי נציג מטעמה .נציג זה יהיה רשאי להימצא במקום הקלפי מתחילת
הבחירות ועד גמר ספירת הקולות.

3.7

ועדת הבחירות הארצית והמחוזית תערוכנה פרוטוקולים מישיבותיהן .ההצבעה בוועדת
הבחירות הארצית תיעשה בהרמת ידיים וכמו כן אפשרי גם באישור טלפוני לפי הצורך.

3.8

כל תלונה בנושא הבחירות שתוגש לוועדת הבחירות הארצית ,תטופל לא יאוחר מ 14 -יום
מיום קבלתה .על אף האמור לעיל ,כל תלונה שתוגש במהלך  21יום לפני מועד הבחירות,
תידון באופן מידי האפשרי ע"י ועדת הבחירות הארצית .פרטי כלל התלונות ,הדיון
והטיפול בהן ,ינוהלו בכתב.

פרסום והודעות לבוחרים
4.1

ועדת בחירות הארצית תתכנס ותחליט על פרסום מועד הבחירות ,תאריכי סגירת רשימת
המועמדים ,נוהל ערעור ע"י המועמדים שלא אושרו ,נוהל יום הבחירות וכל עניין אחר
הדרוש לצורך ניהול הבחירות.

4.2

לא יאוחר מ 30 -ימים לפני יום הבחירות ,תוצג בכל סניף רשימת המועמדים המאושרת
כשהיא מודפסת על נייר לבן וחתומה בחותמת ועדת הבחירות המרכזית .בנוסף ,לא יאוחר
מ 30 -ימים לפני הבחירות ,תוצג באתר הארגון רשימת המועמדים המאושרת.

4.3

לא יאוחר מ 21 -ימים לפני מועד הבחירות ייערך פרסום ב 2 -עיתונים ארציים ,באתר
אתר הארגון ובלוח המודעות של סניפי הארגון בדבר :מועד הבחירות ,שעות הפתיחה
והסגירה של הקלפיות ,ומקומות בהם ימצאו הקלפיות.
בנוסף הודעה כאמור בסעיף זה (על מועד הבחירות ,שעות הפתיחה והסגירה של הקלפיות,
ומקומות בהם ימצאו הקלפיות) תימסר לחברי הארגון לא יאוחר מ 21-ימים לפני מועד
הבחירות ,באחד מבין האמצעים הבאים )1( :הודעה לנייד ,כפי שנתקבל מהמוסד לביטוח

-3 -

לאומי ,או ( )2מייל לדוא"ל ,או ( )3שליחת פקס ,או ( )4דואר רגיל ,לכתובת שנתקבלה
מהמוסד לביטוח לאומי.
.5

נוהל הגשת והצגת מועמדים לבחירה
5.1

כל חבר הרשום בספר הבוחרים (על פי הקובץ העדכני המתקבל מהמוסד לביטוח לאומי),
רשאי להגיש מועמדותו לבחירה למועצת המחוז אליו הוא משתייך ,ובלבד שעומד בכל
התנאים הבאים ,החל ממועד הגשת מועמדותו ועד למועד הבחירות (כולל) :
5.1.1

החבר לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הורשע בעבירה שיש עמה קלון
אולם חלפו תקופת הקלון או עברו  10שנים מיום הרשעתו או חמש שנים מיום
ריצוי עונשו ,המאוחר מבניהם .להרשעה לצרכי סעיף זה תחשב גם הרשעה
שאינה חלוטה.

5.1.2

לגבי עבירות שאין עמן קלון  -החבר לא הורשע מעולם בעבירה פלילית מסוג
עוון או פשע ,או שהורשע בעבירת עוון או פשע ,כהגדרתו בדין (למעט עבירות
תעבורה ובניה) ,אולם חלפו עשר שנים מיום הרשעתו או חמש שנים מיום
ריצוי עונשו ,המאוחר מבניהם .להרשעה לצרכי סעיף זה תחשב גם הרשעה
שאינה חלוטה.

5.1.3

לא קיים נגד החבר כתב אישום על עבירות עוון או פשע (למעט תעבורה או
בניה).

5.2

חבר המעוניין להעמיד את עצמו לבחירה ,יגיש את מועמדותו באופן פיזי למחוז בו הוא
שייך ,וזאת על גבי טופס מיוחד ,שיוכן ע"י ועדת הבחירות הארצית ,ויכלול הצהרה על
האמור דלעיל וכן טופס חתימות ממליצים כמפורט בסעיף  5.3להלן .הטפסים יימצאו
במשרדי המחוזות ובאתר הארגון החל מיום שיקבע על ידי ועדה זו.

5.3

על כל מועמד להמציא לפחות שלושים ( )30חתימות של חברים ממליצים הרשומים
בפנקס הבוחרים (קובץ של הביטוח לאומי) התומכים במועמדותו ,שהם חברים באותו
מחוז אליו הוא מתמודד (ניתן להמציא יותר משלושים ( )30חתימות) .לצד החתימה יופיע
שם הממליץ ומספר ת"ז שלו .החתימות תהינה על גבי הטופס האמור בסעיף  5.2לעיל.
מובהר כי כל חבר בעמותה יכול להמליץ על מספר מועמדים במקביל.

5.4

לכל חבר המבקש להתמודד בבחירות ,עומדת זכות עיון בפנקס החברים (קובץ של הביטוח
הלאומי) .מובהר כי העיון יתבצע במשרדי הארגון.

5.5

את הטפסים יש להגיש למשרדי המחוזות באופן פיזי ובמסירה אישית בשעות הפעילות
של הסניף ,עד המועד האחרון שייקבע על ידי ועדת הבחירות הארצית .יו"ר המחוז או מי
שהוסמך על ידו יאשר קבלת טופס המועמדות ורשימת הממליצים בחתימת ידו ובחותמת
המחוז עם ציון תאריך קבלת הטפסים ושעת קבלתו.

5.6

מועמד המבקש להסיר את מועמדותו יגיש זאת בכתב לוועדת הבחירות הארצית לא
יאוחר מ 21 -יום קודם למועד הבחירות.
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5.7

.6

.7

.8

מועמד שאושרה מועמדותו על ידי וועדת הבחירות המרכזית ,רשאי לקבל דיסק עם
רשימת החברים מאותו מחוז שבו הוא מבקש להיבחר וכנגד כך יחתום על התחייבות
לשמירת סודיות ופרטיות ועל החזרתו של הדיסק לארגון בתום הבחירות.

בדיקת רשימות המועמדים
6.1

בתוך ארבעה עשר ( )14יום מתום המועד האחרון להצגת רשימת המועמדים  -יועברו טפסי
המועמדות הכוללים את טפסי הממליצים לידי ועדת בחירות ארצית לבדיקת זכאות
המועמדים להיבחר.

6.2

ועדת הבחירות הארצית תבדוק את רשימות המועמדים לרבות טפסי הממליצים.
למועמדים שנפסלו תישלח הודעה אישית כי מועמדותם נפסלה ויצוין בהודעה כי ישנה
זכות השגה בפני ועדת הבחירות הארצית בתוך  30ימים מיום קבלת ההודעה .ההשגה
תהיה בכתב ותהיה מנומקת.

6.3

שבעה ( )7ימים מתום שלושים ( )30ימי ההשגה תכונס ועדת הבחירות הארצית לדיון
בהשגות ולסגירת הרשימה .תאריך יום הבחירות לא יפחת מ 60-יום ממועד זה.

מועד הבחירות ומועדי ההצבעה
7.1

הבחירות בכל מחוזות העמותה יערכו במועד הבחירות .למען הסר ספק מובהר כי
הבחירות יערכו בכל מקרה ,אף אם מספר המועמדים שאושרו שווה למספר הנציגים של
אותו מחוז לאסיפה הכללית של הארגון.

7.2

מועדי ההצבעה יקבעו ע"י ועדת הבחירות הארצית.

7.3

בשעה שנקבעה לסיום ההצבעה ,תנעל הדלת החיצונית של מקום הקלפי וימשיכו להצביע
רק החברים שהגיעו למקום הקלפי קודם לשעת נעילת הקלפי.

נוהל ההצבעה
תחילת ההצבעה
8.1

חברי ועדת הקלפי המחוזית יגיעו מחצית השעה טרם תחילת ההצבעה.

8.2

חברי ועדת הקלפי המחוזית יבדקו את תקינות הקלפי אשר תהיה ריקה מכל חפץ.

8.3

חברי ועדת הקלפי המחוזית ימלאו פרוטוקול פתיחת וסגירת הקלפי וכמו כן ירשמו את
כל האירועים שיהיו במהלך יום הבחירות.

זיהוי הבוחרים והליך ההצבעה
8.4

ועדת הקלפי תבדוק את הבוחרים באמצעות תעודת זיהוי או כרטיס נכה של הארגון ,האם
הוא מופיע בקובץ כפי שמתקבל מהביטוח לאומי על זכאותו לבחור.

8.5

לא ימצא מאחורי הפרגוד או המקום שנבחר להצבעה כל אדם לבד מהחבר הבוחר.
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8.6

בוחר עיוור או בוחר שאינו יכול להצביע בעצמו יורשה להיכנס מאחורי הפרגוד עם מלווה
שבא עמו .מלווה כאמור ,לא יהיה אחד מחברי ועדת הקלפי ,משקיף או מועמד לבחירה.

מספר המועמדים
8.7

פתקי ההצבעה יהיו רשימה של המועמדים לאותו מחוז ,אשר אושרו ע"י ועדת בחירות
הארצית.

8.8

מספר המועמדים שכל בוחר רשאי לבחור מתוך רשימת המועמדים לא יעלה על
 15מועמדים מכלל רשימת המועמדים .מובהר ,כי במסגרת ההצבעה ,בוחר רשאי לבחור
פחות מ 15-מועמדים.

סיום ההצבעה
8.9

עם סיום ההצבעה בשעה שנקבעה ע"י ועדת הבחירות הארצית יצאו ממקום הקלפי כל
הנוכחים למעט חברי ועדת הקלפי ,חברי ועדת הבחירות והמשקיפים .ועדת הקלפי תבצע
את הפעולות הבאות לפי סדרן:
א .תפתח את הקלפי ותספור את המעטפות שנמצאות בה ותרשום את מספרן בפרוטוקול.
ב .תבצע הצלבה והתאמה בין מספר המעטפות לבין מספר המצביעים.
ג .תבוצע ספירת הקולות של המועמדים בהתאם לבחירה כפי שרשום בדפי ההצבעה,
וירשמו בדוחות הספירה.

.9

8.10

דף הצבעה שסומנו בו יותר מ( 15-חמש עשרה) מועמדים יפסל וירשם בפרוטוקול.

8.11

בתום הספירה וסיכום כל הנתונים ישלח סיכום הספירה בפקס למרכז הארגון.

8.12

כל המעטפות פרוטוקולי יום הבחירות דוחות הספירה יוחזרו לקלפי ינעלו במנעול
ויועברו בבוקר שאחרי למיקום ועדת הבחירות הארצית לספירה ולסיכום כלל הנתונים.

8.13

יום לאחר הבחירות תכונס ועדת הבחירות הארצית לבדיקת תוצאות הבחירות ואישורן.
בסמוך לאישור המועמדים ,ישלחו הודעות אישיות ל 15 -הנבחרים הראשונים שנבחרו
למועצת כל מחוז.

ערעור
הגשת ערעור
9.1

המועמדים למועצות המחוזות יהיו רשאים לערער על תוצאות הבחירות או על כל החלטה
אחרת הנוגעת לבחירות לעמותה.

9.2

ערעור על תוצאות הבחירות יש להגיש בכתב לוועדת הבחירות הארצית לא יאוחר מ14 -
יום לאחר פרסום תוצאות הבחירות או פרסום תוצאות הספירה החוזרת ,לפי העניין.

9.3

ערעורים שיוגשו לאחר תום האמור לא יתקבלו ותוצאות הבחירות תהיינה שרירות
וקיימות.
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9.4

הגשת ערעור לא תפגע ולא תעכב את בחירת ועבודת מועצת המחוז או ועד המחוז או
האסיפה הכללית או כל גוף מגופי הארגון ולא תפגע בתקפות ההחלטות שתתקבלנה על
ידם.

דיון בערעורים
9.5

 3מחברי ועדת הבחירות הארצית שאחד מהם הוא יו"ר ועדת הבחירות ו 2-נוספים
שייבחרו על ידי יו"ר ועדת הבחירות הארצית ידונו בערעור תוך  14יום מיום הגשתו.

9.6

הדיון בערעור יכול ויהיה על סמך הערעור בכתב בלבד .לוועדת הבחירות יהיה סמכות
לשמוע את טענות העוררים בעל פה ולזמן עדים ולהסתייע במומחים ,הכל לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

9.7

כל מי שעלול להיפגע מהחלטה בערעור יהיה רשאי לבקש מוועדת הבחירות להשתתף
כמשיב לערעור.

9.8

וועדת הבחירות הארצית תיתן החלטתה בתוך  14ימים מיום הדיון בערעור.

נוהל הדיון בערעורים
9.9

הוועדה לא תהיה קשורה בהחלטותיה בדין המהותי ,בדיני הראיות או בסדרי הדין
הנהוגים בבית המשפט.

9.10

הוועדה תפעל בכל דרך הנראית לה כמועילה צודקת ומהירה ביותר להכרעה בערעור.

9.11

החלטת הוועדה תתקבלנה ברוב דעות והיא רשאית לקבל את הערעור לדחותו או לקבל כל

החלטה אחרת.
9.12
.10

החלטת הוועדה ,שהיא מנומקת ,תהיה החלטה סופית.

בחירת  7הנציגים לאסיפה הכללית ובעלי תפקידים נוספים
10.1

 15ימים מיום ממשלוח ההודעות לעד  15הנבחרים מכל מחוז (שכן ייתכן שיהיו פחות
נבחרים) ,תתכנס מועצת כל מחוז לבחירת שבעה ( )7נציגים מתוכם .שבעה ( )7הנציגים
יהיו חברים באסיפה הכללית ובוועד המחוז שבכל מחוז.

10.2

בסמוך למועד בחירת נציגי ועדות המחוזות ,יתכנס כל ועד מחוז ויבחר מבין  7חבריו:
10.2.1

נציג אחד ( )1שיכהן כיו"ר המחוז ,שיהיה חבר במזכירות הארגון.

10.2.2

נציג אחד ( )1לוועד העמותה.

10.2.3

שני ( )2נציגים לוועדת הכספים.

10.2.4

נציג אחד ( )1לוועדת האלמנות הארצית.

10.2.5

נציג אחד ( )1לוועדת משמעת שאינו חבר באסיפה הכללית (ושאינו חלק מוועד
המחוז).
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10.3

בחירת הנציגים על ידי מועצת המחוזות וועדות המחוזות תהיה עד קיום בחירות חדשות
בארגון ,זולת אם נבצר מאחד הנבחרים למלא את תפקידו.

10.4

תוך ארבעים ( )40יום מיום פרסום תוצאות הבחירות תתכנס האסיפה הכללית לאישור
המועמדים ובחירת בעלי התפקידים כפי שמופיע בסעיף  17לתקנון.

