הסתדרות המורים בישראל
ועדת הבחירות המרכזית
הבחירות לוועידה ה-ל"ג ולוועדי הסניפים
הנחיות ליום הבחירות ()16.5.2017

מובאות בזה עיקר ההנחיות ליום הבחירות .וועדת הבחירות רשאית לשנות מהוראותיה .הודעת
שינוי תפורסם באתר.
מידע
 .1כל מידע הנוגע לבחירות מפורסם באתר האינטרנט של הסתדרות המורים:
 www.itu.org.ilתחת הלשונית "בחירות ."2017
הזכות לבחור
 .2הזכות לבחור מוקנית למי שמופיע בפנקס הבוחרים .הבוחר רשאי להצביע בכל קלפי נייחת
(קבועה).
 .3בוחר יכול לוודא באתר האינטרנט כי שמו נכלל ברשימת בעלי זכות הבחירות לצד שיוכו
הסניפי.
 .4ההצבעה תתבצע בקלפיות ניידות (במוסדות החינוך) ובקלפיות נייחות (בסניפים ובמקומות
נוספים) .הקלפיות הניידות עוברות בין מוסדות החינוך על פי נתיב קבוע מראש ,שמפורסם
באתר .רשאים להצביע בקלפיות ניידות רק עובדי הוראה בעלי זכות בחירה המלמדים
באותם המוסדות .כל בעל זכות בחירה יכול לממש את זכותו להצביע בקלפי נייחת ,גם
בוחר שלא הצביע בקלפי הניידת שעברה במקום עבודתו.
 .5בוחר שיצביע בקלפי נייחת שאינה בתחום סניפו ,או ששמו אינו מופיע בספר הבוחרים מכל
סיבה שהיא ,יורשה לו להצביע ב"מעטפה כפולה" וזכותו להצביע תיבדק באתר הספירה.
קלפיות
 .6כאמור ,ההצבעה מתקיימת בקלפיות משני סוגים :נייחות (קבועות) וניידות .קלפיות
ניידות ינועו בין מוסדות החינוך במסלול קבוע מראש ויצביעו בהן רק בעלי זכות הבחירה
העובדים במוסדות אלה ועל פי רשימה שמית המצויה בידי מזכיר הקלפי.
 .7המקומות ושעות הפתיחה והנעילה של הקלפיות הנייחות יפורסמו באתר האינטרנט של
הסתדרות המורים ,כמו גם מסלולי הקלפיות הניידות ושעת הגעה משוערת לכל תחנת
הצבעה במסלול.
 .8כל בעל זכות בחירה שיגיע לקלפי נייחת עד לשעת סגירתה יורשה להצביע.
 .9את ההצבעה בקלפי ינהל מזכיר מטעם החברה שנבחרה לבצע את הבחירות .מזכירי הקלפי
נבחרו על ידי החברה בקפידה רבה .הם אנשים ניטרליים שהם או משפחותיהם בדרגה
ראשונה אינם חברי או עובדי הסתדרות המורים .כל מזכיר קלפי הינו בעל ניסיון קודם
לפחות במערכת בחירות אחת לפחות .בנוסף ,כל מזכיר יודע להפעיל את ספר הבוחרים
הממוחשב וקיבל הדרכה לגבי תפקידו כמזכיר קלפי .כל מזכיר קלפי ניידת עבר את
המסלול של הקלפי לפחות פעם אחת לפני יום הבחירות.
 .10משקיף אחד מכל רשימה רשאי לצפות במהלך ההצבעה בקלפיות הנייחות .שני משקיפים
מסיעות שונות (שאין ביניהן הסכם עודפים) רשאים ללוות קלפי ניידת .משקיפים אלה
יזוהו בתחילת יום הבחירות על פי מספר תעודת הזהות ועל פי תעודת משקיף שצבעה מזהה
את הרשימה המיוצגת על ידם.

 .11כל המתרחש בקלפי יתועד בפרוטוקול וייחתם.
זיהוי
 .12מזכיר הקלפי יזהה את הבוחר על פי תעודה ממלכתית שבה מוטבעת תמונה (למעט מי ששר
הפנים אישר כי אין תמונה בתעודת הזהות שלו מטעמי דת).
 .13אין צורך להציג כרטיס בוחר על מנת להצביע (בניגוד למה שהיה מקובל בעבר).
הצבעה
 .14ההצבעה בבחירות היא בעד רשימת מועמדים אחת מבין הרשימות המפורסמות באתר
האינטרנט .רשימת מועמדים מזוהה בשם ובאותיות .בתוך הקלפי תמצא "כוורת" שבה
יונחו פתקי ההצבעה של הרשימות השונות על פי סדר האלף-בית .בכוורת יימצא גם "פתק
לבן" .ההצבעה היא בפתק הצבעה אחד בלבד ,המשמש הן לוועידה והן לוועד הסניף.
 .15לאחר שיזוהה הבוחר הוא ילך אל מאחורי הפרגוד ויכניס לתוך מעטפה (מושחרת בצידה
הפנימי) את פתק ההצבעה .המעטפה תהיה חתומה לפחות בידי מזכיר הקלפי .הבוחר יוודא
כי הוא מכניס פתק הצבעה אחד בלבד לרשימה אחת .אין להכניס פתק הצבעה העלול
לזהות את הבוחר ,ואין להכניס לתוכה דבר מלבד פתק ההצבעה היחיד כאמור .פתקי
הצבעה שהיו נפסלים בבחירות הממלכתיות בישראל ייפסלו גם בבחירות אלה.
 .16על גבי הפתק הלבן רשאי בוחר לציין את הצבעתו מבלי שציון זה יכול לזהותו .פתק לבן
שאין בו הצבעה נחשב כפתק פסול.
ספירת הקולות
 .17בגמר ההצבעה החברה שנבחרה לבצע את הבחירות תעביר את פתקי ההצבעה בדרך מוגנת
ומבוקרת לאתר הספירה.
 .18באתר ההצבעה יבוצעו בדיקות להבטחת טוהר ההצבעה ולאחריהן תבוצע ספירה של
הקולות .הספירה תבוצע על ידי עובדי החברה.
 .19חברי ועדת הבחירות ונציגי הסיעות יורשו להימצא ביציע במרכז הספירה ומשם להשקיף
על הספירה.
תוצאות הבחירות
 .20בגמר הספירה תחושב תוצאת הבחירות הן לגבי הוועידה והן לגבי וועדי הסניפים
והתוצאות המפורטות יפורסמו באתר.
 .21חומר הבחירות יישמר על ידי החברה למשך  30יום .בתום  30הימים יושמד חומר
הבחירות .יו"ר וועדת הבחירות רשאי להורות כי חומר הבחירות בשלמותו או בחלקו לא
יושמד כאמור אם הוא נדרש לצרכי הליך משפט .

