תקנון הבחירות למוסדות הסתדרות המח"ר
כללי
הבחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח (המח"ר) -
הוועידה הארצית ,מרכז הסתדרות המח"ר ,המזכירות הארצית ,יו"ר הסתדרות המח"ר
וועדת הביקורת – יתקיימו אחת לחמש שנים.
תקנון זה הינו תקנון המותקן על-פי הסדרי האוטונומיה ,המהווים חלק בלתי נפרד
מחוקת ההסתדרות .התקנון ייקרא ויתפרש בכפיפות להוראותיהם של הסדרי
האוטונומיה ובזיקה אליהם ,הכל לפי העניין או הקשרו .במקרה של סתירה בין הוראות
תקנון זה להוראות הסדרי האוטונומיה יגברו הוראות חוקת ההסתדרות והסדרי
האוטונומיה.
חבר – בעל תואר אקדמאי באחד ממקצועות מדעי החברה והרוח ,המקבל את שכרו על
פי דירוג המח"ר ,המשלם דמי חבר להסתדרות הכללית ,ומשוייך להסתדרות המח"ר.
 .1מועד הבחירות
מועד הבחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות המח"ר יקבע על ידי המרכז היוצא,
ובאישור האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
המרכז יהיה רשאי להחליט על הקדמת או דחיית מועד הבחירות ,אם ראה צורך בכך עד
לתקופה של חצי שנה ובאישור האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
הבחירות לצירי הועידה הארצית תיערכנה בכל מקומות העבודה במועד אחד.

 .2בחירת צירים לוועידה הארצית
 .2.1הוועידה הארצית תמנה  221צירים אשר יבחרו ביחידות הצבעה נפרדות
ובמחוזות השונים ,מתוכם  201צירים ,אשר ייבחרו במקומות העבודה ו
 20גימלאים שיבחרו ביחידת/יחידות הצבעה נפרדת/ות.

–

 .2.2הבחירות תהיינה אישיות וחשאיות.
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 .3הזכות לבחור ולהיבחר
כללי
 3.1הזכות לבחור ולהיבחר תינתן לכל חבר אשר הצטרף להסתדרות לא יאוחר
מ 57 -יום לפני מועד הבחירות (להלן ה"יום הקובע") אשר משלם ו/או
מועברים על-ידי מעסיקו ,דמי חבר להסתדרות החדשה ,שלושה חודשים
לפחות מתוך שנים עשר החודשים שקודמים ליום הבחירות.
 3.2רשימה ראשונה (לפי מחוזות) של חברי הסתדרות המח"ר בעלי זכות בחירה
תפורסם על ידי ועדת הבחירות המרכזית ותימצא במשרדי המח"ר ,במרכז
ובמחוזות לפחות  00יום לפני הבחירות.
ערעור על אי-הכללה ,או הכללה שלא כדין ,ברשימת הבוחרים יוגש בכתב
לועדת הבחירות תוך  7ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה .הדיון
בערעורים שהוגשו כאמור דלעיל יסתיים תוך  7ימים.
 3.3רשימת הבוחרים הסופית תפורסם לא יאוחר מ 27 -יום לפני יום הבחירות.
במועד זה תפורסם הודעה לבוחר ,וכן הודעה בדבר זכותו של כל בוחר
להגיש מועמדות לועידה הארצית של הסתדרות המח"ר ,כאמור בתקנון זה.
 3.0עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום ,אשר מצהיר בכתב שאיננו מועסק
בתקופת היותו בחופשה ללא תשלום במקום עבודה אחר ,שם מתקיימות
הבחירות להסתדרות המח"ר ,רשאי לבחור ולהבחר במקום העבודה שאישר
לו את החופשה ללא תשלום ,בכפיפות לאישור המוסד על היותו בחופשה
ללא תשלום ובתנאי ששמו יופיע ברשימת בעלי זכות הבחירה.

" .0המודד" לבחירת נציגי מקומות העבודה
ועדת הבחירות המרכזית תקבע את המודד לבחירת הצירים לועידה הארצית.
"המודד" יתקבל מחלוקת מספר בעלי זכות הבחירה במספר צירי הוועידה.

 .7הגשת מועמדות
 7.1כל  7חברים בעלי זכות בחירה רשאים להציע לוועדת הבחירות המרכזית,
מועמד או מועמדים לוועידה הארצית במסגרת יחידת ההצבעה אליה הם
משתייכים .מועמד יכול להיות רק חבר ששמו נכלל ברשימת בעלי זכות
הבחירה הסופית.
 7.2מועמד חייב להשתייך ל"יחידת הצבעה".

2

 7.3המועד האחרון להגשת מועמדות הוא  15יום לפני מועד הבחירות.
 7.0ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את רשימת המועמדים עד  17יום לפני
מועד הבחירות.
 7.7ערעור על אי הכללה או על הכללה שלא כדין ברשימת המועמדים יוגש
לועדת הבחירות תוך  3ימים ממועד פרסום רשימת המועמדים .הדיון
בערעורים שהוגשו כאמור דלעיל יסתיימו תוך  3ימים.
 7.5רשימת המועמדים הסופית תפורסם על-ידי ועדת הבחירות המרכזית
ימים לפני מועד הבחירות.
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 .5יחידת הצבעה
 5.1מקומות עבודה בהם מועסקים פחות ממספר בעלי זכות בחירה ,המהווים
את המודד לציר כאמור לעיל ,יצורפו ליחידת הצבעה ,הכל בהתאם להחלטת
ועדת הבחירות המרכזית.
 5.2מקום עבודה בו מועסקים מספר בעלי זכות בחירה ,המונים לפחות 50%
מ"המודד" לציר ,יהווה בסיס ליחידת הצבעה ואליו יצורפו מקומות עבודה
נוספים.
 5.3גמלאים בעלי זכות בחירה יהוו "יחידת הצבעה" או יחידות הצבעה נפרדות
על בסיס מחוזות ,הכל כפי שייקבע על-ידי ועדת הבחירות המרכזית.
 5.0ועדת הבחירות המרכזית רשאית לקבוע כי חטיבה מקצועית שקיימת
בהסתדרות המח"ר תהווה יחידת הצבעה נפרדת.
 5.7ועדת הבחירות המרכזית רשאית להחליט בדבר צרופים ו/או שיבוצם של
בעלי זכות בחירה ללא "שיוך מעסיק".
 5.5הודעה על האיחודים והצירופים תימסר למקומות העבודה הנוגעים בדבר
על-ידי ועדת הבחירות המרכזית לפחות  27יום לפני מועד עריכת הבחירות.
הודעה זו תכלול את מספר הצירים המוקצים לכל יחידה.
 .5אי קיום בחירות כשמספר המועמדים שווה למספר הצירים שהוקצו
 5.1ביחידות הצבעה בהן לא יהיו מועמדים מעבר למספר הצירים שהוקצו
לאותן יחידות הצבעה ,לא יתקיימו בחירות .ועדת הבחירות המרכזית תאשר
את המועמדים כצירים.
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 7 5.2ימים לפני מועד הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית את הרשימה
הסופית של יחידות ההצבעה בהן יערכו בחירות ,ואת אלו בהן לא יערכו
בחירות ,בהתאם למספר המועמדים שמועמדותם אושרה ביחס לכל יחידת
הצבעה.

 .8זיהוי בקלפי
הזיהוי בקלפי ייעשה על-ידי תעודת זהות ,או תעודה מזהה אחרת עם תמונה ומספר
תעודת זיהוי .לאחר ההצבעה יחתום הבוחר ליד שמו הרשום בגליון המצביעים.
 .9ועדת הבחירות המרכזית
 .9.1מרכז הסתדרות המח"ר היוצא יבחר את ועדת הבחירות המרכזית ואת היו"ר
שלה ,לא יאוחר מ 07 -יום לפני יום הבחירות.
 .9.2ועדת בחירות מרכזית בת  9חברים תיבחר מבין חברי הסתדרות המח"ר.
ועדת הבחירות תכלול  3נציגים ממחוז ת"א והמרכז 2 ,נציגים ממחוז י"ם2 ,
נציגים ממחוז חיפה והצפון ו –  2נציגים ממחוז ב"ש והדרום.
 .9.3המרכז רשאי לקבוע ,כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה שלא מקרב חברי
הסתדרות המח"ר .במקרה כזה יקבע מרכז הסתדרות המח"ר כי יצטרף חבר
נוסף ,בהתחשב בגודלם היחסי של המחוזות.
 .9.0יו"ר הסתדרות המח"ר ומנהלי המחוזות אינם רשאים להשתתף בישיבות
ועדת הבחירות.
 .9.7תפקידי ועדת הבחירות המרכזית :
 9.7.1מאשרת ומפרסמת את רשימות הבוחרים ושולחת הודעה לבוחר
אשר תציין את תאריך הבחירות ,שם או מספר יחידת ההצבעה,
מקום הקלפי וכתובתה ושעות ההצבעה.
 9.7.2קובעת את "המודד" לציר.
 9.7.3קובעת את יחידות ההצבעה (לרבות באמצעות צירופים ואיחודים).
 9.7.0מודיעה לכל יחידת הצבעה את מספר הצירים שעליה לבחור.

4

 9.7.7מאשרת את רשימת המועמדים.
 9.7.5קובעת את יחידות ההצבעה בהן לא יערכו בחירות לאור קיומו של
מספר זהה של מועמדים וצירים.
 9.7.5ממנה את חברי ועדות הקלפי ואת יושבי הראש שלהן.
 9.7.8אחראית על ביצוע הבחירות בכל יחידות ההצבעה ,ולשם כך רשאית
להתקשר עם חברה חיצונית.
 9.7.9מעבירה ליו"ר ועדת הקלפי ,במידת הצורך ,את כל החומר הקשור
והדרוש לקיום הבחירות ביחידת ההצבעה כגון  :קלפי ,פתקאות
הצבעה ,רשימת בוחרים מעודכנת ,גיליון מצביעים ,פרוטוקול
לסיכום תוצאות הבחירות.
 9.7.10מכריעה בחילוקי דעות שהתגלעו בועדת הקלפי ביום הבחירות.
 9.7.11מקבלת את סיכומי ועדות הקלפי לגבי יום הבחירות.
 9.7.12מפרסמת הוראות משלימות לתקנון זה והנחיות כלליות לביצוע
הבחירות ,במידה ואינן סותרות את הוראות תקנון זה ,ומספקת את
כל הטפסים הדרושים לכך.
 9.7.13מאשרת את תוצאות הבחירות תוך  3ימים ממועדן ,מפרסמת אותן
ברבים ושולחת כתבי מינוי לנבחרים לצירי הוועידה הארצית,
ובהתאמה לחברים במועצות המחוזות – תוך  10ימים מפרסום
תוצאות הבחירות.
 9.7.10מודיעה על הרכב צירי הוועידה הארצית ליו"ר היוצא של הסתדרות
המח"ר וכן מודיעה לו כי עליו לכנס את הוועידה הארצית ,לא יאוחר
מ 07 -יום לאחר הודעתה על תוצאות הבחירות.
 9.7.17עם פרסום תוצאות הבחירות תהפוך ועדת הבחירות המרכזית לועדה
המכינה של הועידה הארצית.
 9.7.15עם תחילת הועידה הארצית תהפוך הועדה המכינה לועדה המתמדת
ותנהל את הליך בחירת המרכז ,המזכירות ,היו"ר וועדת הביקורת.
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 .10ועדות קלפי ויום הבחירות
 .10.1בכל יחידת הצבעה תהיה ועדת קלפי בת  3חברים ,אשר תהא אחראית על
ביצוע הבחירות.
 .10.2לא ישמש כחבר ועדת קלפי ,מי שמועמד לבחירה באותה יחידת הצבעה.
 .10.3ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול לפי טופס אחיד ,שיוכן ע"י ועדת הבחירות
המרכזית ובו ירשמו שעות ההתחלה והגמר של ועדת הקלפי ,המספר הכולל
של מעטפות ההצבעה שהוועדה קיבלה לרשותה ,מספר המעטפות שהוצאו
מתוך הקלפי ושארית המעטפות שבידה עם סיום ההצבעה ,מספר
המצביעים הכללי עפ"י גיליונות המצביעים וכן כל אירוע חריג שיתרחש
במהלך ההצבעה.
 .10.0יו"ר ועדת הקלפי פוסק בכל השאלות הסידוריות המתעוררות ליד הקלפי.
ערעור על החלטה זו יוגש לועדת הבחירות המרכזית.
 .10.7בתחנת הקלפי רשאים להימצא מלבד חברי ועדת הקלפי רק מצביעים וסדרן
(אם ימונה כזה) .לאחר ההצבעה חייב כל מצביע לעזוב מיד את תחנת
הקלפי .לחברי ועדת הבחירות המרכזית וועדת הבחירות המחוזית גישה
חופשית בכל עת לתחנת הקלפי.
 .10.5במקום הקלפי ובמרחק של  70מטר ממנה אסורה כל תעמולה בכתב ,בעל-
פה או בצורה אחרת ,או הכנסה או חלוקה של חומר מודפס או אחר הקשור
לתעמולת בחירות .לא ימצא במקום הקלפי ובמרחק של  70מטר ממנה כל
פרסום ,למעט מודעות רשמיות של ועדת הבחירות המרכזית.

 .11בחירת מרכז הסתדרות המח"ר
 .11.1הוועידה תבחר מתוכה במרכז בן  57חברים ,מתוכם  5נציגי הגימלאים,
שישקף בהרכבו את המשקל היחסי של מחוזות המח"ר וכן ישקף ככל
האפשר את מגוון מקצועות המח"ר.
 .11.2הוועדה המתמדת ,תביא לאישור הוועידה את המועמדים למרכז.
 .11.3מנהלי המחוזות ובעלי תפקידים ארציים יצורפו למרכז בתוקף תפקידם ,וכל
עוד הם מכהנים בתפקידם.
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 .12בחירת מזכירות ארצית
 .12.1המרכז יבחר במזכירות ארצית בת  27חברים.
 .12.2מנהלי המחוזות ובעלי תפקידים ארציים יצורפו למזכירות הארצית בתוקף
תפקידם ,וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.
 .13בחירת יו"ר הסתדרות המח"ר
 .13.1הוועידה תבחר את יו"ר הסתדרות המח"ר.
 .13.2יו"ר הסתדרות המח"ר יהיה חבר המח"ר ,בעל תואר אקדמי באחד
ממקצועות המח"ר.
 .13.3הצעת מועמדים לתפקיד היו"ר תוגש לועדה המכינה .המועד האחרון להגשת
מועמדות לתפקיד היו"ר יהא  10יום לפני קיום הוועידה ,בה תתקיים בחירת
היו"ר.
 .13.0היו"ר יבחר בהצבעה חשאית .אם יהיה מועמד אחד בלבד תתקיים הצבעה
גלוייה ,אלא אם יתנגדו לכך לפחות  27%מצירי הועידה.
 .13.7היו"ר הנבחר יהיה בתוקף תפקידו חבר הועידה הארצית ,חבר המרכז וחבר
המזכירות הארצית וישמש כיו"ר של המרכז והמזכירות הארצית.
 .10בחירת ועדת ביקורת פנימית
 .10.1ועדת ביקורת פנימית תשמש בתפקידה בין ועידה לוועידה.
 .10.2הוועדה תיבחר בהצבעה גלויה ע"י המרכז ובבחירות אישיות .עפ"י דרישת
 27%מצירי הוועידה תהיה הבחירה בהצבעה חשאית.
 .10.3ועדת הביקורת הפנימית תהא בת  7חברים (כולל יו"ר) .המרכז יבחר חבר
ועידה מכל מחוז ,למעט מחוז ת"א ממנו יבחרו שני נציגים ,לשמש כחבר
בועדה .כמו כן יבחר המרכז את יו"ר הועדה .דרך בחירת היו"ר תהיה עפ"י
סעיף  10.2לעיל.
חבר ועדת הביקורת הפנימית לא יהיה חבר במזכירות הארצית ,במרכז או
באחת מוועדותיה של הסתדרות המח"ר ,וכן לא יהיה עובד בשכר
בהסתדרות המח"ר.
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 .17ועידת הסתדרות המח"ר וכינוס המועצות המחוזיות
 .17.1הצעות החלטה לוועידה יועברו אל הוועדה המכינה.
 .17.2הועדה המכינה מוסמכת לערוך ולאחד הצעות החלטה ולפסול הצעות
הנוגדות את החוק או את חוקת ההסתדרות או את הסדרי האוטונומיה או
הנוגעות לנושאים ביצועיים שוטפים ,ובלבד שהודיעה על הפסילה למגיש/י
ההצעה מיד לאחר ההחלטה ,בכפוף לזכות ערעור לרשות השיפוט שיוגש עד
 3ימים לפני מועד הועידה.
 .17.3יו"ר הסתדרות המח"ר הנבחר יכנס את המועצות המחוזיות לא יאוחר מ-
 50יום ,מיום כינוס הועידה הארצית החדשה.
 .15מנהלי מחוזות
 .15.1מנהל מחוז יהיה אקדמאי בעל תואר במדעי החברה והרוח ,שימונה על ידי
יו"ר הסתדרות המח"ר ,באישור מזכירות הסתדרות המח"ר והגורמים
המוסמכים בהסתדרות ויהיה עובד הסתדרות.
 .15.2מנהל המחוז ישמש מנהל של מועצת המחוז.
 .15שינויים אישיים במוסדות
 .15.1עזב חבר באחד המוסדות (למעט המזכירות הארצית) את מקום עבודתו
ממנו נבחר כנציג לאותו המוסד ,פרש לגימלאות ,חדל להיות חבר הסתדרות
המח"ר מכל סיבה שהיא ,לרבות החלטת המוסדות המוסמכים על הפסקת
חברות ,או ביקש החבר לחדול להיות פעיל באותו מוסד ,יוחלף בנציג אחר
מאותה יחידת הצבעה ,בהתאם להמלצת מועצת המחוז ובאישור מרכז
הסתדרות המח"ר.
 .15.2נוהל חילופי נציגים במקרים שלעיל וביצועו יקבע ויאושר על-ידי מרכז
המח"ר.
 .18ערעורים
 .18.1על החלטות ועדת הבחירות המרכזית בכל עניין ,לרבות בעניין תוצאות
הבחירות או לגבי נושאים הנוגעים ליום הבחירות ניתן לערער בפני רשות
השיפוט הארצית בהסתדרות ,ללא דיחוי.
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 .18.2ערעור של חבר אחד או חברים אחדים בוועדת הבחירות נגד ההחלטה של
ועדת הבחירות הוא בר-תוקף רק אם המערער או המערערים הצביעו נגד
בוועדה.
 .18.3החלטתה של רשות השיפוט הארצית בכל ערעור המוגש אליה ,על פי תקנון
זה ,ולרבות בעניין תוצאות הבחירות ,תהיה סופית ומחייבת.
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