
 הסתדרות ההנדסאים בישראל

 1028 - מיניתועדת הבחירות המרכזית לוועידה הש

של הסתדרות ההנדסאים  1028 – מיניתהבחירות לוועידה השהודעה בדבר 

 "(הסתדרות ההנדסאים:"להלן)והטכנאים בישראל

 

ר ועדת הבחירות המרכזית של הבחירות למוסדות הסתדרות "בתוקף תפקידי כיו

 לנכון להביא לידיעת הציבור מספר פרטים לגבי הבחירות לוועידהמצאתי , הנדסאים ה

, החלטת המוסדות המוסמכים של הסתדרות ההנדסאיםעל פי  שייערכו, מיניתהש

 .0218 אוגוסטב 9 -ח"עתש אבב 'כח ,חמישיביום  ובאישור האגף לאיגוד מקצועי

ירות המרכז והמזכ, כוללים את הועידה הארצית,מוסדות הסתדרות ההנדסאים  .1

חברים והמזכירות  11המרכז מונה , חברים 342הועידה הארצית מונה . הארצית

כאשר לכל אחד מהמוסדות מצורפים בתוקף תפקידם וכל , חברים 32הארצית מונה 

 .ר החטיבות"ר המחוזות ויו"יו, ר הסתדרות ההנדסאים"יו, עוד הם מכהנים בתפקידם

מכונסת , כאשר לאחר הבחירות, הבחירות במקומות העבודה הן לוועידה הארצית .3

ואת , כאשר המרכז בוחר את המזכירות הארצית, הועידה והיא זו שבוחרת במרכז

 . ר הסתדרות ההנדסאים"יו

 9 שייערכו כאמור ביום, הבחירות לוועידה הארצית של הסתדרות ההנדסאים .2

. ערכות בהתאם לתקנון הבחירות של הסתדרות ההנדסאיםנ 3111אוגוסט ב

דה ילחלוטין לנוסח התקנון בבחירות לווע הנוסח התקנון זה. ("תקנוןה:"להלן)

אושר הן על ידי מוסדות הסתדרות התקנון . 3112בשנת  ושנערכ ביעיתשה

ההנדסאים והן על ידי מוסדות הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

נמצא באתר  ,הנוסח המלא של תקנון הבחירות "(.ההסתדרות הכללית":להלן)

 .וכל המעוניין יכול לעיין בנוסח המלא, ל הסתדרות ההנדסאיםהאינטרנט ש

פרק שנוגע לבחירות לועידות של הסתדרויות מותאם להוראות התקנון הבחירות  .4

שיטת בחירות מאחר ומדובר ב. חוקת ההסתדרות הכלליתבמקצועיות ארציות 

מצאתי לנכון להביא לידיעתכם את עיקרי  ,שמותאמת להוראות חוקת ההסתדרות

 .יטת הבחירותש



זכאים לבחור ולהיבחר הנדסאים וטכנאים חברי הסתדרות  -מי זכאי לבחור ולהיבחר .5

משלמי דמי חבר להסתדרות ) שהם גם חברי ההסתדרות הכללית,ההנדסאים 

 .ל ביום הקובע כהגדרתו בתקנון הבחירות"שהיו חברים בשני המוסדות הנ, (הכללית 

 35.5.11 היום הקובע הוא 

מאשרת את המפה הארגונית של , ועדת הבחירות המרכזית -תשיטת הבחירו .6

כאשר כל מקום , המפה הארגונית כוללת את יחידות ההצבעה. הסתדרות הנדסאים

עבודה שמספר בעלי זכות הבחירה המועסקים בו עולה על המדד לציר כהגדרתו 

היא שוועד , הארצית שיטת הבחירות לוועידה. יהווה יחידת הצבעה, בתקנון הבחירות

ביחידת ההצבעה ממונה כולו או בוחר מקרב חבריו את הסקטוריאלי העובדים 

, אם ליחידת הצבעה בה יש ועד עובדים. הצירים לו זכאית אותה יחידת ההצבעה 

את הצירים , יבחרו כלל העובדים, הוקצו מספר צירים שעולה על מספר חברי הוועד

ייבחרו הצירים , מקום בו אין ועד עובדים. דשמספרם עולה על מספר חברי הווע

י בעלי זכות הבחירה הזכאים לבחור ולהיבחר באותה יחידת "בבחירות ישירות ע

בהתאם , אבהיר כי כל הפנסיונרים בעלי זכות בחירה יהוו יחידת הצבעה. הצבעה

 .למחוזות אליהם הם משתייכים

ובאותה יחידת הצבעה יש , אם ליחידת הצבעה מסוימת הוקצו עשרה צירים -לדוגמא .2

. עשרת חברי הוועד ימונו בפועל כצירים בוועידה, ועד עובדים שמונה עשרה חברים

, תשעת חברי הועד ימונו כצירים לוועידה, אם מספר חברי הוועד עומד על  תשעה

אם . והציר העשירי ייבחר על ידי כלל הזכאים לבחור ולהיבחר באותה יחידת הצבעה

, והוקצו לדוגמא לאותה יחידת הצבעה שני צירים, ועד עובדים אין ביחידת ההצבעה

 .את שני הצירים,יבחרו כלל הזכאים לבחור ולהיבחר באותה יחידת ההצבעה 

לא ייערכו ,ייתכן שבמקומות עבודה מסוימים מאחר ו , לתת דוגמא זאת מצאתי לנכון .1

באותם  יםוהטכנא הנדסאיםה. שכן כלל הצירים יהיו חברי ועד נבחרים, בחירות

ועדת הבחירות המרכזית תשלח . לא יקבלו כלל הודעה לבוחר, מקומות עבודה

 .רק באותם יחידות הצבעה בהן ייערכו בחירות, הודעה לבוחר



ובהתאם ללוחות זמנים שנקבעים , בחירות הן הליך שחייב להיות מנוהל בשקיפות .9

סתדרות ועדת הבחירות המרכזית תקפיד לפרסם באתר האינטרנט של ה. מראש

ועדת הבחירות . ההנדסאים מידע שוטף לגבי הליך הבחירות לידיעת כלל הציבור

הן באתר האינטרנט של  , המרכזית תפרסם את לוחות הזמנים מבעוד מועד

במידת הצורך . הסתדרות הנדסאים והן במשרדי הסתדרות ההנדסאים ובמחוזות

יישלחו , ובמידת הצורך, יתבצע פרסום ביחידות ההצבעה בהן ייערכו בפועל בבחירות

 .הודעות אישיות לבוחרים

בסיוע של עובדי הסתדרות הנדסאים והמחוזות תעשה כל , ועדת הבחירות המרכזית .11

אתם , אם יש למי מכם שאלות. שיידרש על מנת שהליך הבחירות יתנהל כסדרו

מוזמנים להפנותן בכתב לועדת הבחירות המרכזית באמצעות משרדי הסתדרות 

  .ההנדסאים

 

 ד"עו, עדי יפה
ר ועדת הבחירות "יו

 המרכזית

  

 

 

 

 


