תקנון סדרי נוהל לוועידה השמינית

אושר על ידי המזכירות הארצית בישיבתה ביום  19ביולי 2018
.1

צירי הוועידה
צירי הו ועידה הם אלה אשר ועדת הבחירות המרכזית אישרה את דבר בחירתם כחברי הוועידה
הארצית ,בהתאם לסעיף  2פרק יא' לתקנון הבחירות וכן אלה המצורפים בתוקף תפקידם לפי
סעיף  1לפרק ג' בתקנון הבחירות.

.2

הוועדה המכינה
א.

הוועדה המכינה ,אשר נבחרה ע"י המזכירות הארצית ,מטפלת בכל הפרטים הארגוניים
הכרוכים בכינוס הוועידה ,בין שהפעולות נעשות ישירות על ידה ובין שהיא מטילה את
משימותיה על גופים חיצוניים.

ב.

הוועדה המכינה תבחר את המקום לכינוס הוועידה ,קובעת את סדר היום של הוועידה,
ותסכם את פרטי האירוח ,בהתאם למקובל ולתקציב העומד לרשותה.

ג.

הוועדה המכינה קובעת את רשימת המוזמנים ומבצעת את הזמנתם.

ד.

הוועדה המכינה תקבע את הרכב ומספר חברי הנשיאות ,ותביא את הצעתה לאישור
הוועידה.

ה.

הוועדה המכינה רשאית לקבל הצעות החלטה מכל אחד מצירי הוועידה אשר תוגשנה
בכתב ,לדון בהן ,והיא תעבירן לוועדה המתמדת .המועד האחרון להגשת הצעות הינו
כפי שיוחלט ע"י הוועדה המכינה.

.3

בחירת הוועדה המתמדת
הועדה המתמדת נבחרה על ידי המזכירות הארצית היוצאת ,והיא כוללת את כל חברי הועדה
המכינה וחברים נוספים לפי שיקול דעתה של המזכירות הארצית .הועדה המתמדת בוחרת את
יו"ר הועדה מקרב חבריה.

.4

תפקידי הוועדה המתמדת
א.

לבדוק את זכאות הצירים ,לשמש כצירים בוועידה ,ולהעניק להם כרטיס ציר.

ב.

תקבל לטיפולה את הצעות ההחלטה שהתקבלו בוועדה המכינה.

ג.

תמיין הצעות ותסווגן במידת הצורך ,הכול בהתאם לעניין ,ותערוך את ההצעות ,כאשר
היא תהיה רשאית להוסיף ו/או לגרוע מההצעות.

ד.

תביא לפני הוועידה את הצעות ההחלטה ,בהתאם לשיקול דעתה.

ה.

הגיש ציר הצעת החלטה ,אשר לדעת הוועדה המתמדת תוכנה אינו מעניינה של
הסתדרות ההנדסאים והטכנאים ,תהא הוועדה המתמדת רשאית על פי החלטת רוב,
שלא להביאה כלל בפני הוועידה.

ו.

הוועדה המתמדת מביאה בפני הוועידה את רשימת המועמדים למרכז ,ובפני המרכז
את רשימת המועמדים לתפקיד היו"ר.

ז.

הועדה המתמדת תמסור לוועידה דו"ח על הזכאים להשתתף בהצבעות .במידת הצורך
תשמש הועדה המתמדת כוועדת בחירות ,ותיקבע את כל ההסדרים שידרשו לצורך
הבחירות .אם תערכנה בחירות חשאיות ,לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור ,אופן
עריכת הבחירות ,שמירה על חשאיותן ,אופן ספירת הקולות וכו'.

.5

נשיאות הוועידה
א.

הרכב הנשיאות ומספר חבריה יוצעו ע"י הוועדה המכינה ויובאו לאישור הוועידה.

ב.

הנשיאות תנהל את הוועידה לפי תקנון זה ומתוקף הוראות תקנון הבחירות של
הסתדרות ההנדסאים.

ג.

הנשיאות תביא לאישור הוועידה את הצעת סדר היום שהועברה לה ע"י הוועדה
המתמדת ,כפי שפורסמה ע"י הוועדה המכינה בהזמנות לוועידה.

ד.

תפקידי הנשיאות יהיו כלהלן:
)1

לבחור יו"ר לנשיאות.

)2

לנהל את ישיבות הוועידה.

)3

לכוון את מהלך עבודת הוועידה בתחומים שנקבעו ע"י הוועדה המתמדת.

)4

להחליט על פתיחת ישיבה ,ונעילתה או הפסקתה ועל סדרי הדיונים.

)5

לקבוע סדר ההודעות וההצהרות המובאות לפני הוועידה.

)6

להפסיק נואם ,לקרוא לסדר וכן גם לשלול ממנו את זכות הדיבור ,אם בדיבורו
או בהתנהגותו יש כדי להפריע למהלך תקין של דיוני הוועידה ,סדרי ההצבעות
וקבלת ההחלטות.

)7

הנשיאות תקצוב את זמן הויכוח של הדוברים ,כך שלא תחרוג מסדר היום ולוח
הזמנים של הוועידה.

)8
.6

הנשיאות תקבע את סדר ההצבעות ותמנה חברים לצורך מניין הקולות.

סדר ההצבעות בוועידה
א.

לפני ההצבעה תמסור הועדה המתמדת דו"ח על הזכאים להשתתף בהצבעות.

ב.

סדר ההצבעה יקבע ע"י הנשיאות.

ג.

החלטות הוועידה מתקבלות ברוב רגיל של הצירים המשתתפים בהצבעה.

ד.

הוועידה מקיימת הצבעות גלויות .אולם לבקשת  1/3מכלל מצירי הוועידה  -חובה על
הנשיאות לקיים הצבעה חשאית .הצבעות גלויות תנוהלנה על ידי הנשיאות ,הצבעות
חשאיות תנוהלנה על ידי הועדה המתמדת ,בתוקף תפקידה כוועדת בחירות.

ה.

הצעות לסדר היום ,לא תוגשנה תוך מהלך הדיון ולא תקטענה את הדיון .הצעה לסדר
תוגש בכתב לנשיאות וזו תחליט על מידת דחיפותה .הנשיאות תודיע על מועד הבאתן
של ההצעות לסדר להצבעה ורשאית לדחותן ,הכול עפ"י העניין ,עד תחילת הדיון הבא.

ו.

בעל ההצעה לסדר ,יקבל לפני הבאתה להצבעה ,זכות להנמקתה בגבולות של  5דקות
וכן תינתן זכות להנמקת נגד ,בגבולות אותו זמן.

.7

בחירת מרכז הסתדרות ההנדסאים
א.

הוועידה תבחר במרכז אשר ימנה  81חברים ,שישקף בהרכבו ככל האפשר מגוון יחידות
ההצבעה והמקצועות המיוצגים בוועידה.

ב.

ניתן להגיש רשימת מועמדים בת  81חברים ,שיכהנו כחברים במרכז ,עד ולא יאוחר מ-
 20ימים לפני מועד כינוס הוועידה .זכאים להיכלל כמועמדים ברשימת מועמדים כאמור,
חברים בהסתדרות הנדסאים וטכנאים ,אשר היו בעלי הזכות לבחור ולהיבחר עפ"י
תקנון הבחירות.

ג.

מועמד יכול להיכלל ברשימה אחת בלבד ,ודרושה הסכמת המועמד בכתב להכללתו
ברשימה.

ד.

הוועדה המתמדת מביאה בפני הוועידה להצבעה את רשימות המועמדים למרכז.

ה.

יו"ר הסתדרות ההנדסאים ,יו"ר המחוזות ויו"ר החטיבות ,יצורפו למרכז בתוקף
תפקידם וכל עוד הם מכהנים בתפקידם.

.8

בחירת יו"ר הסתדרות ההנדסאים
א.

המרכז יבחר את יו"ר הסתדרות ההנדסאים  .הבחירות יערכו במועד כינוס הועידה ,על
ידי החברים שיבחרו קודם לכך לחברי המרכז.

ב.

מועמד לתפקיד היו"ר חייב להגיש את מועמדותו לוועידה המכינה עד ולא יאוחר מ10 -
ימים לפני מועד כינוס הוועידה .מועמד לתפקיד היו"ר חייב להיות חבר בהסתדרות
ההנדסאים  ,בעל זכות לבחור ולהיבחר עפ"י תקנון הבחירות.

ג.

הוועדה המתמדת תביא בפני המרכז ביום כינוסו ,את רשימת המועמדים לתפקיד
היו"ר.

ד.

היו"ר יבחר בהצבעה גלויה ,אולם אם יהיו יותר ממועמד אחד ,או לפני דרישה של 1/3
לפחות מכלל חברי המרכז ,יבחר היו"ר בהצבעה חשאית.

ה.

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

.9

הוראות משלימות
הנשיאות מוסמכת להחליט על הוראות משלימות לניהול הוועידה בהתאם לצורך ,בכפוף לחוקת
הבחירות ותקנון זה ובאופן שאינן נוגדות אותם.

