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  2נספח 
  נוהל בחירות

  
  מבואא. 

אחת לשלוש שנים, תתכנס  .האסיפה הכללית היא המוסד העליון של העמותה .1
  בחירת חברי מוסדות העמותה, בהצבעה חשאית.האסיפה הכללית ל

ירות ויקבע את חיכריז על קיום הב )להלן הנהלת הארגון(הועד המרכזי של העמותה  .2
  התאריך והמקום לביצוען.

הנהלת הארגון תפרסם ותשלח הודעה לכל חברי העמותה על קיום אסיפת הבחירות,  .3
תצרף גם טופס הרשמה בה תציין את התאריך ומקום כינוסה של האסיפה הכללית ו

נו טופס ילהצגת מועמדות שיכלול את "כרטיס הביקור" האישי של כל מועמד, שה
   .6סעיף ג 5, כמפורט בפרק פרטים אישיים

  לפני היום הקובע. חודשים 6 –מועד המשלוח של ההודעה לא יפחת מ  .4

נם חברים מן המניין, אשר אי 3הנהלת הארגון תמנה בכתב את חברי ועדת הבחירות,  .5
חברי הנהלה או חברי ועדת הביקורת או בית הדין או חברים המציגים את מועמדותם 

תמנה ההנהלה "איש קשר" לועדת הבחירות, מבין  ,כן מולהיבחר למוסדות העמותה. כ
  חבריה או חברי ועדת הביקורת, כדי לסייע לועדת הבחירות.

י ועדת הבחירות. אסיפת בחירות, תאשר בהצבעה את מינוי חברכהאסיפה הכללית,  .6
  היה ולא אושר חבר מסוים, תמנה האסיפה חבר אחר תחתיו.

רשימת החברים מן המניין בשנת  תא ,ועדת החברים תכין את "פנקס הבוחרים" .7
  הבחירות, אשר תאושר בחתימתם של יו"ר ועדת החברים והגזבר.

ים רשימת החברים מן המניין, בעלי זכות הבחירה אשר שלמו את דמי החבר השנתי .8
מסר יבמועד, תוכן בשלושה עותקים, כמספר תחנות/חברי הקלפי בעת ההצבעה, ות

  לועדת הבחירות סמוך ככל האפשר למועד הבחירות.

ועדת החברים תבדוק במקביל, בעת הכנת הרשימה הנ"ל, במאגר הנתונים הממוחשב  .9
ותכין רשימה שניה: רשימת החברים מן המניין אשר רשאים להגיש את מועמדותם 

  היבחר למוסדות העמותה, עפ"י התקנון.ל

חברי ועדת הבחירות ימנו מתוכם את יו"ר ועדת הבחירות. עליהם להתכנס למיון  .10
קרי חברי  –והכנת רשימת החברים "הכשרים" הרשאים להגיש את מועמדותם 

שנים רצופות, ובכלל זה שנת הבחירות, אשר הסדירו את  3עמותה מן המניין במשך 
חודשים לפני היום  6עד מי החבר במשך כל תקופת חברותם, הפיגור בתשלום ד

 הקובע לאסיפת הבחירות.
  

        המועמדים להיבחר למוסדות העמותה.המועמדים להיבחר למוסדות העמותה.המועמדים להיבחר למוסדות העמותה.המועמדים להיבחר למוסדות העמותה.שיטת המיון של שיטת המיון של שיטת המיון של שיטת המיון של     

רשימת המועמדים "הכשרים" תופץ לכל חברי העמותה, לכל הפחות כשבוע  10.1
שבועות לפני מועד האסיפה הכללית. רשימה זו תשמש אך ורק כעזר   3עד 

  תק ההצבעה" התקני שיימסר רק במהלך ובעת ההצבעה.להכנת "פ

בצרוף לרשימת מועמדים הנ"ל יופץ גם "כרטיס הביקור" האישי של  10.2
  המועמדים   (טופס פרטים אישיים חלקיים).

כרטיס הביקור האישי למועמד להיבחר למוסדות העמותה יוכן באחריות  10.3
 המועמד עפ"י הצהרתו.

  
        ול את הפרטים כדלהלן:ול את הפרטים כדלהלן:ול את הפרטים כדלהלן:ול את הפרטים כדלהלן:"כרטיס הביקור" של כל מועמד יכל"כרטיס הביקור" של כל מועמד יכל"כרטיס הביקור" של כל מועמד יכל"כרטיס הביקור" של כל מועמד יכל    

  שם פרטי ומשפחה בצירוף תמונה.  .א

 מועד סיום קורס ממונים ומספר מחזור.  .ב

 ם.המקומות עבודתו הנוכחיים ותפקידיו ב  .ג

 מעמדו במקומות העבודה: שכיר/ עצמאי/ בעל העסק.  .ד

  נסיונו ופעילותו כממונה בטיחות בעבודה.  .ה
  
  
  
  

  השיטהב. 
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  הליך הבחירות .11

      

כללית כאסיפת בחירות, ייבחר יו"ר האסיפה מבין לאחר הכרזת האסיפה ה 11.1
  הנוכחים בה (רצוי יו"ר ועדת הבחירות).

יו"ר האסיפה יקבל לידיו את ניהולה וימנה חבר עמותה מן המניין מבין  11.2
  הנוכחים או פקידת הארגון לרישום פרוטוקול אסיפת הבחירות.

אינם משקיפים, חברים מן המניין אשר  2האסיפה תבחר מבין הנוכחים  11.3
מציגים את מועמדותם למוסדות העמותה, לצורך ביקורת על ספירת 

  הקולות.

יו"ר האסיפה יקצוב זמן סביר להצגה אישית של המועמדים, לכל היותר  11.4
עוד מועד בדקה אחת לכל מועמד, עפ"י "כרטיס הביקור" האישי שהופץ מ

  בין חברי העמותה.

  יו"ר האסיפה יודיע על הליך הבחירה כדלהלן:  11.5

  עמדות קלפי. 3יאיישו בלבד י ועדת הבחירות חבר 11.5.1

 .רשאים לספור את הקולותבלבד עדת הבחירות וחברי  11.5.2

  מוסדות העמותה: 3ההצבעה הנה לבחירת חברי   11.5.3

  ;נבחרים 9 –הועד המרכזי/הנהלת הארגון  -

 ;נבחרים 3 –ועדת הביקורת והאתיקה  -

  ;נבחרים לפחות 3 –בית הדין של העמותה  -

  הצבעה החשאית וסיומה.יכריז על זמני התחלת ה 11.5.4

        ההצבעה החשאית וספירת הקולותההצבעה החשאית וספירת הקולותההצבעה החשאית וספירת הקולותההצבעה החשאית וספירת הקולות         ....12121212

  יו"ר ועדת הבחירות ינהל פרוטוקול ספירת הקולות הכשרים והלא כשירים.  12.1

עשה בחדר נפרד ונעול מחוץ לאולם האסיפה, ע"י חברי יספירת הקולות ת  12.2
 ועדת  הבחירות בלבד, אך בנוכחות המשקיפים. 

  :טופס ההצבעהטופס ההצבעהטופס ההצבעהטופס ההצבעה 12.3
חברי         3קבל לידיו "טופס הצבעה" החתום מראש בחתימת החבר הניגש להצביע י 

ועדת הקלפי וחותמת מוסכמת, שאושרה מראש, לצורך האימות, ע"י הנהלת הארגון   
  עדת הבחירות.וו

  :זיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביעזיהוי ואימות המצביע 12.4

חברי ועדת הבחירות/ הקלפי יבדקו ויאמתו את זהותו של  12.4.1
מגנטי המצביע ע"י הצגת תעודת זהות, או כרטיס החבר ה

  תקף עם תמונת החבר מן המניין לפי פנקס הבוחרים.

חברי ועדת הבחירות/ הקלפי ימסרו למצביע את "טופס  12.4.2
ברשימות שבידיהם אשר  ההצבעה" ויסמנו את שם החבר
  הוכנו מראש ע"י ועדת החברים.

  חריגים: 12.4.3
  חברים אשר שלמו את דמי החבר ביום הבחירות יציגו "קבלה         
  של ארגון הממונים או שובר תשלום חתום ע"י בנק  רשמית"        
  דואר כמקובל. יש לנהל רישום מדויק של חריגים אלו בועדת ה        
  קלפי. בתום הרישום, ימסור נציג הועדה לחבר את "טופס         
  ההצבעה" לאחר זיהויו.        

        סימון טופס הצבעה כשרסימון טופס הצבעה כשרסימון טופס הצבעה כשרסימון טופס הצבעה כשר             ....13131313
  יש לסמן ע"ג הטופס החוקי: 

  ;לועד המרכזי/ ההנהלה שמות 9עד  -

  ;שמות לועדת הביקורת 3עד  -

 ;שמות לבית הדין של העמותה 3עד  -
  

ה שנקבע לכל אחד זנו טופס שמסומנים בו מספר שמות גבוה מיה טופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסולטופס הצבעה פסול .14
  ממוסדות העמותה.

  

        סיום ההצבעהסיום ההצבעהסיום ההצבעהסיום ההצבעה ....15151515
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טופס ההצבעה המסומן יוטל לתוך תיבה חתומה בקלפי המאויש ע"י חברי ועדת   .א
  הבחירות.

המפתח כאשר  ,תיבה של הקלפי תהיה עשויה מחומר קשיח ונעולה במנעולה  .ב
 נמצא בידי יו"ר ועדת הבחירות.

התיבה הנעולה תיחתם בתום מועד ההצבעה ותועבר בידי חברי ועדת הבחירות   .ג
  לחדר ספירת הקולות.

  

        חתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירהחתימת פרוטוקול הספירה         ....16161616

ועדת הבחירות עם סיום הספירה של הקולות יחתמו יו"ר ועדת הבחירות, חברי   .א
  ושני המשקיפים על פרוטוקול הספירה.

  יו"ר ועדת הבחירות יודיע על תוצאות הספירה:  .ב

  סה"כ מספר הקולות של המצביעים. .1

  מהו מספר טופסי ההצבעה הכשרים. .2

  מהו מספר טופסי ההצבעה הפסולים. .3

  מהו מספר הקולות שקבל כל מועמד. .4

  ות.מירב הקולשזכה בהמועמד  -יו"ר העמותה  עלהכרזה  .5

אסיפת הבחירות תכונס שוב, יו"ר ועדת הבחירות יכריז בפניה על תוצאות   .ג
  ההצבעה לכל מוסדות העמותה.

  

        חתימת פרוטוקול אסיפת הבחירותחתימת פרוטוקול אסיפת הבחירותחתימת פרוטוקול אסיפת הבחירותחתימת פרוטוקול אסיפת הבחירות         ....17171717
של ועדת  יסכמו ויחתמו על הפרוטוקולחברי הועדה יו"ר חברי ועדת הבחירות ויתר 

ועדת הבחירות  קולאליו את פרוטוקול הספירה של הקולות. פרוטו ויצרפו, הבחירות
לרשם סיכום דו"ח אל ועדת הביקורת ואח"כ יישלח  והאסיפה הכללית יועברו

, לאחר חתימת יו"ר ועדת הבקורת היוצאת ושני לברי ההנהלה היוצאת, העמותות
  ולתיוק במשרדי העמותה. 

  
  סיום הליך הבחירותג. 

  
        הכנת הודעה לפרסום תוצאות ההצבעה/ הבחירותהכנת הודעה לפרסום תוצאות ההצבעה/ הבחירותהכנת הודעה לפרסום תוצאות ההצבעה/ הבחירותהכנת הודעה לפרסום תוצאות ההצבעה/ הבחירות ....18181818

יכינו מכתב הודעה על תוצאות הבחירות  ,בסיוע היו"ר הנבחר ,יו"ר העמותה היוצא
  שימוען אל:

  .רשם העמותות  .א

 .כל חברי העמותה  .ב

 .כל המוסדות וגורמי החוץ הקשורים לפעילות העמותה  .ג

 היועץ המשפטי של העמותה.  .ד

 ון המוסד לבטיחות ולגיהות.אבט  .ה

  אתר האינטרנט של העמותה.  .ו

        כינוס מוסדות העמותה הנבחרים והיוצאיםכינוס מוסדות העמותה הנבחרים והיוצאיםכינוס מוסדות העמותה הנבחרים והיוצאיםכינוס מוסדות העמותה הנבחרים והיוצאים ....19191919
רצוי שההנהלה הנבחרת תתכנס עם ההנהלה היוצאת, תוך פרק זמן סביר, שבועיים, אך 

  לא יאוחר מחודש ממועד הבחירות, לצורך החלפת תפקידים.
  

  
  

  
  
  

        
        

 
 


