נוסח סופי

הסתדרות העובדים הכללית החדשה
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל
תקנון בחירות
א.

הגדרות
"ההסתדרות" -הסתדרות העובדים הכללית החדשה.
"האגף" -האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
"הסתדרות ההנדסאים" -הסתדרות ההנדסאים והטכנאים בישראל.
"זכות הבחירה" -זכות לבחור ולהיבחר ,כמוגדר בתקנון זה.
"מרחב" -כמוגדר בחוקת ההסתדרות בפרק ז'.
"מחוז" -מחוזות הסתדרות ההנדסאים עפ"י חלוקה גיאוגרפית שנקבעת על ידי מוסדות הסתדרות
ההנדסאים.
"חבר" -כל עובד או גמלאי חבר בהסתדרות ההנדסאים ,והוא חבר הסתדרות ובתאם לחוקתה.
"תקנון בחירות" -תקנון בחירות אישיות למוסדות הסתדרות ההנדסאים ,המותקן בהתאם לחוקת
ההסתדרות.
"חוקת בחירות" -חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות.
"ועדת הבחירות המרכזית" -ועדת הבחירות המרכזית לועידה הארצית.
"ועד העובדים" -ועד העובדים האוטונומי שאושר על ידי הסתדרות ההנדסאים.
"יחידת הצבעה"-כמוגדר בסעיף ח' להלן.
"הועידה" או "הועידה הארצית" -הועידה הארצית של הסתדרות ההנדסאים.
"המרכז" -מרכז הסתדרות ההנדסאים.
"המזכירות או המזכירות הארצית" -המזכירות הארצית של הסתדרות ההנדסאים.
"היו"ר" -יו"ר הסתדרות ההנדסאים.

-2"יו"ר מחוז -יו"ר מחוז של הסתדרות ההנדסאים.
"יו"ר חטיבה" -יו"ר חטיבה מקצועית עפ"י קביעת המוסדות המוסמכים של הסתדרות ההנדסאים.
"היום הקובע" -היום האחרון בחודש שלפני קביעת מועד הבחירות ובלבד שלא יעלה על  57יום ממועד
הבחירות.
המוסדות הנבחרים" -הועידה הארצית ,המרכז והמזכירות.
כל המילים בתקנון זה ,הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים  ,ולהפך ,הכל לפי העניין.
האמור בתקנון זה בלשון זכר ,מתייחס גם לנקבה ולהיפך ,הכל לפי העניין.
ב.

כללי
הבחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות ההנדסאים  -הועידה הארצית והמועצות המחוזיות -
יתקיימו אחת לחמש שנים במועד אשר ייקבע על ידי המזכירות  ,באישור האגף.
המרכז באישור האגף  ,יכול להחליט על הקדמת ו/או דחיית הבחירות .

ג.

מוסדות הסתדרות ההנדסאים :
.1

הועידה הארצית
הועידה הארצית תמנה  242חברים אשר יבחרו במקומות העבודה ע"י ועדי העובדים מבין חברי
הוועד ,ובמקום בו אין ועד עובדים בבחירות אישיות וחשאיות כמפורט להלן .בנוסף יצורפו
כצירים לועידה בתוקף תפקידם ,יו"ר הסתדרות ההנדסאים בישראל כל עוד הוא מכהן בתפקידו,
יו"ר המחוזות ויו"ר החטיבות ,וכל עוד הם מכהנים בתפקידם .צירי הועידה מקרב יחידת
ההצבעה ,ייבחרו ע"י ועד העובדים מקרב חברי הועד .מקום בו מספר הצירים שזכאי מקום
העבודה לבחור גבוה ממספר חברי הוועד ,ייערכו בחירות ישירות של העובדים הזכאים לבחור
במקום העבודה לבחירת הצירים שמספרם עולה על מספר חברי הוועד .ביחידת הצבעה בה אין
וועד עובדים ,ייבחרו הצירים בבחירות ישירות ע"י העובדים הזכאים לבחור באותה יחידת
הצבעה.
רשימת מקומות העבודה ויחידות ההצבעה אשר בהם יתקיימו הבחירות כאמור לעיל ,תיקבע
עפ"י המפה הארגונית שתאושר ע"י ועדת הבחירות המרכזית  ,לא יאוחר מ 23 -יום לפני יום
הבחירות.

.2

מועצות מחוזיות
מועצות מחוזיות ,בהתאם לחלוקה גאוגרפית כפי שאושרה ע"י המרכז.
חברי מועצת המחוז יהיו הצירים מהמחוז שנבחרו ואושרו כצירי הועידה הארצית.

.2

מרכז הסתדרות ההנדסאים
המרכז ימנה  11חברים ,ובנוסף להם יו"ר הסתדרות ההנדסאים יו"ר המחוזות ויו"ר החטיבות,
כל עוד הם מכהנים בתפקידם.

.4

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

ד.

ה.

הזכות לבחור ולהיבחר
.1

הזכות לבחור ולהיבחר תינתן לכל חבר בהסתדרות ההנדסאים אשר יצטרף להסתדרות
ההנדסאים לא יאוחר מהיום הקובע ,אשר משלם ו/או מועברים בגינו על ידי מעסיקו ,דמי חבר
להסתדרות  ,שלושה חודשים לפחות מתוך שנים עשר החודשים שקודמים ליום הקובע .בנוסף
תינתן הזכות לבחור ולהיבחר לחבר הסתדרות ההנדסאים אשר חבר בהסתדרות עובדים אחרת
שיש להסתדרות הסכם עימה בדבר השתייכות חבריה לאיגוד המקצועי.

.2

רשימה ראשונה של חברי הסתדרות ההנדסאים בעלי זכות בחירה תימצא במשרדי הסתדרות
ההנדסאים ובמחוזות ותפורסם לא יאוחר מ 43 -יום לפני יום הבחירות.

.2

ערעור על אי הכללה או הכללה שלא כדין ברשימת הבוחרים ("פנקס הבוחרים") יוגש בכתב
לועדת הבחירות המרכזית תוך  17יום מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה.

.4

רשימת בוחרים (פנקס בוחרים) סופית וקובעת תפורסם לא יאוחר מ 17 -יום לפני יום הבחירות.

.7

חבר הסתדרות ההנדסאים הנמצא בחופשה ללא תשלום אשר מצהיר בכתב שאיננו מועסק
בתקופת היותו בחופשה ללא תשלום במקום עבודה אחר שם מתקיימות הבחירות להסתדרות
ההנדסאים ,רשאי לבחור ולהיבחר במקום העבודה אשר אישר לו את החופשה ללא תשלום.

ועדת הבחירות המרכזית
.1

לביצוע הבחירות למוסדות הנבחרים של הסתדרות ההנדסאים ,תיבחר ועדת הבחירות המרכזית.
ועדת הבחירות המרכזית תמנה  9חברים ,וביניהם היועץ המשפטי של האגף או משפטן שימונה
על ידו.

.2

ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר שלה יבחרו ע"י המזכירות  ,לא יאוחר מ 03 -יום לפני יום
הבחירות.

.2

תפקידי ועדת הבחירות המרכזית:
א)

קביעת "המודד" לציר.

ב)

קביעת מספר הצירים אשר יבחרו בכל יחידת הצבעה ומתן הודעה על כך ליחידת
ההצבעה באמצעות ועדת הבחירות המחוזית.

ג)

קבלה ואישור רשימות האיחוד והצרוף של מקומות עבודה ליחידת הצבעה כפי שהוכנו
ע"י ועדות הבחירות המחוזיות.
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ו.

ד)

אישור רשימות המועמדים כצירים לועידה הארצית ,במקומות בהן ייערכו בחירות.

ה)

קביעת המפה הארגונית ויחידות ההצבעה באופן שיבטיח לכל מקומות העבודה ,לרבות
מקומות עבודה ארציים ,ייצוג יחסי בהתאם למספר החברים שלהם.
לבז"ב ללא שיוך ארגוני או בלתי מועסקים תקבע יחידת הצבעה ספציפית בכל מחוז.

ו)

פיקוח על פעולתן התקינה של ועדות הבחירות המחוזיות.

ז)

שמיעת ערעורים על החלטת ועדות הבחירות המחוזיות.

ח)

פרסום הוראות והנחיות כלליות לביצוע הבחירות.

ט)

קבלת סיכומי ועדות הבחירות המחוזיות ואישורן.

י)

אישור תוצאות הבחירות לועידה הארצית ולמועצות המחוזיות של הסתדרות
ההנדסאים ,ברוב רגיל.

יא)

פרסום תוצאות הבחירות ,לאחר אישורן ושליחת כתבי מנוי לנבחרים כצירי הועידה
הארצית וכחברי מועצת המחוז.

.4

על הבחירות למוסדות הסתדרות ההנדסאים יחולו הוראות נספח ב' לחוקת הבחירות.

.7

ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לתת הוראות ביצוע המתחייבות מתקנון זה.

ועדות הבחירות המחוזיות
.1

ועדת הבחירות המחוזית תמנה בין  7ל 9 -חברים לפי קביעת יו"ר המחוז ובאישור ועדת
הבחירות המרכזית ,והיא תמונה לא יאוחר מ 73 -יום לפני יום הבחירות.

.2

תפקידי ועדת הבחירות המחוזית:

.2

א)

ביצוע הבחירות בכל מקומות העבודה בתחום המחוז ,בהם יש צורך בעריכת בחירות.

ב)

אישור חברי ועדות הקלפי והיו"ר של ועדות הקלפי.

ג)

העברת כל החומר הדרוש לבחירות ליו"ר ועדות הקלפי.

ד)

הכנת איחוד ו/או צרוף מקומות עבודה ל"יחידת הצבעה".

ה)

קבלת סיכומי ועדות הקלפי והעברתם לועדת הבחירות המרכזית.

הוראות והנחיות ועדת הבחירות המרכזית מחייבות את ועדות הבחירות המחוזיות.
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ז.

הגשת רשימות מועמדים:
.1

ח.

במקומות בהם יש צורך בעריכת בחירות ,כל  17בעלי זכות בחירות (בז"ב) ,ביחידת
א)
הצבעה אורגנית רשאים להציע מועמד או מועמדים מיחידת ההצבעה אליה הם משתייכים,
בכפוף לאמור להלן בס"ק ב'.
ב)

ביחידת הצבעה אשר אליה אוחדו מספר מקומות עבודה ,יכולים  7בז"ב בלבד להציע
מועמד או מועמדים מיחידת ההצבעה אליהם הם משתייכים.

ג)

מועמד ברשימה יכול להיות רק חבר ששמו נכלל ברשימת בעלי זכות הבחירה.

ד)

מועמד חייב להיות משוייך במסגרת "יחידת ההצבעה".

.2

רשימת המועמדים לועידה הארצית תועבר על ידי ועדת הבחירות המחוזית לאישור ועדת
הבחירות המרכזית.

.2

המועד האחרון להגשת רשימת מועמדים לועדת הבחירות המחוזית הוא  23יום לפני מועד
הבחירות.

.4

המועד האחרון להעברת רשימות המועמדים לאישור ועדת הבחירות המרכזית הוא  15ימים לפני
יום הבחירות.

.7

המועד האחרון לפרסום רשימות המועמדים הינו  17יום לפני מועד הבחירות.

.0

ערעור על אי הכללה ברשימת המועמדים ,יוגש לועדת הבחירות המרכזית תוך  7ימים ממועד
פרסום הרשימה.

יחידת הצבעה
.1

המודד לבחירת נציגי מקומות העבודה ויחידות ההצבעה יקבע ע"י ועדת הבחירות המרכזית.
בכל מקרה לא יפחת "המודד" לגבי הציר הראשון מ 53% -מהמספר המתקבל מחלוקת בעלי
זכות הבחירה למספר צירי הועידה הארצית.

.2

מקום עבודה בתחום המחוז בו מועסקים מספר בעלי זכות בחירה המונים לפחות  53%ממספר
"המודד" לציר ,יהווה יחידת הצבעה .במקום עבודה כאמור ,אם קיים וועד עובדים ,יבחר הוועד
מקרב חבריו את הצירים לועידה הארצית .מקום בו מספר הצירים שזכאי מקום העבודה לבחור
גבוה ממספר חברי הוועד ,ייערכו בחירות ישירות של העובדים הזכאים לבחור במקום העבודה,
לבחירת הצירים שמספרם עולה על מספר חברי הוועד.

.2

מקומות עבודה בהם מועסקים פחות ממספר בעלי זכות הבחירה הנדרש בס"ק  2דלעיל יצורפו
יחדיו ליחידת הצבעה.
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ט.

.4

איחוד ו /או צרוף מקומות עבודה ליחידת הצבעה משותפת יוכן על ידי ועדת הבחירות המחוזית
ויועבר לאישור ועדת הבחירות המרכזית.

.7

הודעה על האיחודים והצרופים של מקומות העבודה כאמור לעיל תימסר למקומות העבודה
הנוגעים בדבר ע"י ועדת הבחירות המרכזית לפחות  43יום לפני יום הבחירות.

.0

ערעור על איחוד ו/או צרוף של מקומות עבודה ליחידת הצבעה ,יוגש לועדת הבחירות המרכזית
תוך  5ימים מיום מסירת ההודעה על האיחוד או הצרוף.

.5

כל הפנסיונרים בעלי זכות הבחירה יהוו "יחידת הצבעה".

ועדות קלפי
.1

בכל יחידת הצבעה שייערכו בה בחירות ,תהיה ועדת קלפי בת שניים או שלושה חברים ,אשר
תהא אחראית על ביצוע הבחירות.

.2

ועדת הקלפי ויו"ר ועדת הקלפי ימונו ע"י ועדת הבחירות המחוזית.

.2

ועדת הקלפי תנהל פרטיכל הבחירות לפי טופס אחיד שיוכן ע"י ועדת הבחירות מרכזית ובו
ירשמו שעות ההתחלה והגמר של ועדת הקלפי ,המספר הכולל של מעטפות ההצבעה שהועדה
קיבלה לרשותה ,מספר המעטפות שהוצאו מתוך הקלפי ושארית המעטפות שבידה עם סיום
ההצבעה ,מספר המצביעים הכללי עפ"י גליונות המצביעים וכן כל אירוע חריג שיתרחש במהלך
ההצבעה.

.4

יו"ר ועדת הקלפי פוסק בכל השאלות הסידוריות המתעוררות ליד הקלפי.

.7

בתחנת 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.

.0

א.

ועדת הבחירות המחוזית קובעת את שעת פתיחת הקלפיות וסגירתן.

ב.

ההצבעה נמשכת גם לאחר סגירת תחנת הקלפי כל עוד לא הצביעו כל הבוחרים שהגיעו
לתחנת הקלפי עד למועד סגירתה.

.5

הזיהוי בקלפי ייעשה ע"י פנקס חבר של ההסתדרות או תעודת זהות ,או תעודה מזהה רשמית
אחרת ,שבה תמונתו של הבוחר.

.1

לאחר ההצבעה ,יחתום החבר ליד שמו הרשום בגיליון המצביעים.

.9

ספירת הקולות בכל קלפי תבוצע ע"י ועדת הקלפי ,בתחנת הקלפי ,מיד לאחר גמר ההצבעה.

.13

ועדת הקלפי מעבירה את סיכומי תוצאות הבחירות בקלפי לועדת הבחירות המחוזית.

-5י.

אי קיום בחירות כשמספר המועמדים שווה למספר הצירים שהוקצו
ביחידות הצבעה בהן לא יהיו מועמדים נוספים מעבר למספר הצירים שהוקצו לאותן יחידות הצבעה ע"י
ועדת הבחירות המרכזית ,לא יתקיימו בחירות ,וועדת הבחירות המרכזית תאשר את המועמדים כצירים.

יא.

יב.

יג.

כינון וכינוס הועידה הארצית ומועצות המחוז
.1

נציג אשר נבחר ביחידת הצבעה (בין שנבחר על ידי וועד העובדים ובין שנבחר בבחירות ישירות
וחשאיות מקרב העובדים באותה יחידת הצבעה ) יהיה ציר בועידה הארצית ובמועצת המחוז
שבתחומה נמצא מקום עבודתו.

.2

ועדת הבחירות המרכזית תאשר את רשימת חברי הועידה הארצית ומועצות המחוז אשר נבחרו
במקומות העבודה.

.2

ועדת הבחירות המרכזית תודיע לנבחרים ,לאחר אישור התוצאות ,על בחירתם כחברי הועידה
הארצית ו/או כחברי מועצת המחוז ,ותשלח להם כתבי מנוי.

.4

יו"ר הסתדרות ההנדסאים היוצא יכנס את הועידה החדשה לא יאוחר מ 93 -יום ממועד הודעת
ועדת הבחירות המרכזית על אישור התוצאות.

.7

יו"ר המחוז היוצא ,יכנס את מועצת המחוז לא יאוחר מ 123 -יום ממועד הודעת ועדת הבחירות
המרכזית על אישור התוצאות.

נוהל הדיונים וקבלת החלטות בועידה הארצית
.1

נוהל הדיונים וההצבעות בועידה ארצית יקבע בתקנון סדרי נוהל שיאושר ע"י המזכירות הארצית
היוצאת לא יאוחר מ 47 -יום לפני מועד כינוס הועידה.

.2

סדר היום של הועידה ,והצעות ההחלטה לועידה יקבעו ויוכנו ע"י ועדה מכינה אשר תיבחר ע"י
המזכירות הארצית היוצאת לא יאוחר מ 23 -יום לפני יום הבחירות.
סדרי עבודתה של הועדה המכינה יקבעו גם הם בתקנון סדרי נוהל הנזכר בס"ק  1דלעיל.

בחירת מרכז הסתדרות ההנדסאים
.1

הועידה תבחר במרכז בן  11חברים אשר ישקף בהרכבו ככל האפשר מגוון יחידות ההצבעה
והמקצועות המיוצגים בועידה הארצית ,וכן את המספר היחסי של יחידות אלו בכל אחד
ממחוזות הסתדרות ההנדסאים.

.2

יו"ר הסתדרות ההנדסאים ,יו"ר המחוזות ויו"ר החטיבות יצורפו למרכז בתוקף תפקידם וכל
עוד הם מכהנים בתפקידם .יו"ר החטיבות חייבים להיות חברים בהסתדרות הנדסאים
ובהסתדרות העובדים הכללית החדשה.
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יד.

טו.

טז.

בחירת יו"ר הסתדרות ההנדסאים
.1

המרכז יבחר את יו"ר הסתדרות ההנדסאים .יו"ר הסתדרות ההנדסאים חייב להיות חבר
בהסתדרות ההנדסאים ובהסתדרות העובדים הכללית החדשה

.2

המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד היו"ר יהא  13ימים לפני מועד הישיבה בה יתקיימו
הבחירות.

.2

היו"ר יבחר בהצבעה גלויה .אולם ,אם יהיו יותר ממועמד אחד או לפי דרישה של  1/2לפחות
מכלל חברי המרכז ,יבחר היו"ר בהצבעה חשאית.

.4

היו"ר יהיה בתוקף תפקידו יו"ר הועידה ,חבר הועידה ,חבר המרכז ,חבר המזכירות הארצית
וישמש כיו"ר של המוסדות הנ"ל.

.7

יו"ר הסתדרות ההנדסאים ימנה לו ממלא מקום וזאת באישור המזכירות הארצית .נבצר מיו"ר
הסתדרות ההנדסאים למלא את תפקידו ,ימלא את מקומו ממלא המקום ,עד לבחירת יו"ר חדש
על ידי המרכז .היו"ר החדש שיבחר על ידי המרכז ,יכהן בתפקידו בתקופה שעד לקיום בחירות
למוסדות הסתדרות ההנדסאים במועד שיקבע על ידי המזכירות ,או עד לתום תקופת הכהונה של
המוסדות שנבחרו  -המוקדם מבין השניים.

בחירת המזכירות הארצית של הסתדרות ההנדסאים
.1

המרכז בוחר במזכירות הארצית שתמנה  25חברים.

.2

יו"ר המחוזות יצורפו למזכירות בתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.

.2

יו"ר החטיבות יצורפו למזכירות בתוקף תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.

.4

פרש חבר מזכירות ארצית מתפקידו במזכירות הארצית יבחר ועד העובדים במקום העבודה
מחליף לחבר זה ,מקרב החברים באותה יחידת הצבעה ,שיצורף למזכירות הארצית במקום
החבר שפרש .ביחידת הצבעה בה אין ועד עובדים ,יהיה יו"ר הסתדרות ההנדסאים רשאי לצרף
חבר מאותה יחידת הצבעה  ,וזאת באישור המזכירות הארצית.

בחירת מזכירות המחוז
.1

מועצת כל מחוז רשאית לבחור את המזכירות של המחוז .החליטה מועצת המחוז לבחור
מזכירות מחוז ,תימנה מזכירות המחוז בין  9ל 21 -חברים לפי החלטת מועצת המחוז.

.2

חברי מזכירות המחוז יבחרו מבין חברי מועצת המחוז.
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יז.

יח.

.2

יו"ר המחוז יהיה עובד שימונה על ידי יו"ר הסתדרות ההנדסאים באישור המזכירות הארצית.
יו"ר המחוז חייב להיות חבר בהסתדרות ההנדסאים ובהסתדרות העובדים הכללית החדשה.

.4

יו"ר המחוז יהיה בתוקף תפקידו חבר הועידה ,המרכז והמזכירות הארצית של הסתדרות
ההנדסאים ,וישמש יו"ר של מועצת המחוז ומזכירות המחוז ,אם תיבחר.

צירים אשר חדלו לעבוד ביחידת ההצבעה שלהם או חדלו לשמש כחברי ועד
.1

ציר בוועידה ארצית ו/או במועצת המחוז ו/או חבר שנבחר או מונה לכל תפקיד בכל מוסד
מהמוסדות הנבחרים של הסתדרות ההנדסאים ,אשר חדל לעבוד מכל סיבה שהיא במקום
עבודתו ביחידת ההצבעה אשר ממנה נבחר לוועידה ו/או למועצת המחוז ,או חדל לשמש כחבר
ועד מכל סיבה שהיא ,אם מונה לחבר במוסדות מכוח היותו חבר ועד  -יחדל אוטומטית מלמלא
את תפקידיו בהסתדרות ההנדסאים ובמקומו יבחר ועד העובדים באותה יחידת הצבעה מועמד
אחר מקרב חברי הוועד ,וביחידת הצבעה בה אין ועד עובדים ,יהיה יו"ר הסתדרות ההנדסאים
רשאי לצרף חבר מאותה יחידת הצבעה כציר לוועידה במקום החבר שחדל להיות ציר ,וזאת
באישור המזכירות הארצית .

.2

חדלו כל הצירים אשר נבחרו מיחידת ההצבעה לעבוד מכל סיבה שהיא במקום העבודה ,או אין
מועמדים נוספים ברשימת המועמדים באותה יחידת הצבעה ,יבחר ועד העובדים באותה יחידת
הצבעה מועמד אחר שיצורף לוועידה ,וביחידת הצבעה בה אין ועד עובדים ,יהיה יו"ר הסתדרות
ההנדסאים רשאי לצרף חברים באותה יחידת הצבעה כצירים לוועידה במקום החברים שחדלו
להיות צירים ,וזאת באישור המזכירות הארצית.

הרחקה ממוסדות נבחרים
.1

כל חבר במוסד מהמוסדות הנבחרים של הסתדרות ההנדסאים אשר לא הופיע לשלוש ישיבות
רצופות או ארבע ישיבות בתקופה של שנים עשר חודשים ללא הצדק סביר יורחק מהמוסד אליו
נבחר ,ובמקומו יבוא הבא אחריו במניין הקולות ברשימת המועמדים מאותה יחידת הצבעה
לוועידה הארצית ו/או למועצת המחוז.

.2

על ההרחקה רשאית להחליט מזכירות הסתדרות ההנדסאים בתנאי שבטרם תיתן את החלטתה,
תינתן לחבר הזדמנות להשמיע את טענותיו .ניתנת זכות ערעור על החלטת ההרחקה לרשות
השיפוט הארצית תוך שבעה ימים.

.2

הורחק חבר ממוסד ממוסדות הסתדרות ההנדסאים ואין מועמד נוסף ברשימת המועמדים
באותה יחידת הצבעה ,יבחר ועד העובדים באותה יחידת הצבעה מועמד אחר שיצורף למזכירות
הארצית ,וביחידת הצבעה בה אין ועד עובדים ,יהיה יו"ר הסתדרות ההנדסאים רשאי לצרף חבר
מאותה יחידת הצבעה  ,וזאת באישור המזכירות הארצית.
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יט.

כ.

ערעורים
.1

ערעורים על החלטות ועדת הבחירות המחוזית יוגשו לועדת הבחירות המרכזית.

.2

ערעורים על החלטות ועדת הבחירות המרכזית יוגשו לרשות השיפוט הארצית של ההסתדרות
הכללית ,והחלטתה של רשות השיפוט הארצית תהיה סופית ומחייבת.

אישור התקנון ושינויים בו
.1

תקנון זה יובא על ידי האגף לאישור בית נבחרי ההסתדרות.

.2

שינוים בתקנון זה יוצעו על ידי המזכירות הארצית בכפוף לאישור האגף  ,או על ידי האגף ,
ויובאו לאישור בית נבחרי ההסתדרות.

