הסתדרות המורים
ועדת הבחירות המרכזית
נוהל הגשת רשימות
(לוועידה ה -ל"ד ,לוועדי הסניפים ותמיכה בהגשת רשימה חדשה)
14.3.2021
הגשת רשימות המועמדים בבחירות לוועידה ה -ל"ד ולוועדי הסניפים תתבצע על פי הוראות תקנון
הבחירות הנספח לחוקת הסתדרות המורים(ראו בעיקר סעיפים  13 – 10לתקנון הבחירות) (להלן:
"החוקה" ו/או "תקנון").
הנחיות נוהל זה להגשת הרשימות ,הנן הנחיות משלימות להוראות תקנון הבחירות ולהוראות החוקה
ותכלית נוהל זה לפשט ו/או להבליט את הוראות תקנון הבחירות לעניין הגשת הרשימות .אם תמצא
סתירה בין הו ראות נוהל זה לבין הוראות התקנון ו/או הוראות החוקה הוראות החוקה או התקנון הן
ההוראות המחייבות .
אישור קבלת הרשימה איננו מהווה אישור על תקינותה.
(המספרים שבסוגריים הם מספרי הסעיפים בתקנון הבחירות)
מי מגיש את הרשימה

באי כוח הסיעות המתמודדות בבחירות של סיעות הועידה היוצאת וכן סיעות
חדשות()10

צורת הרשימה

ראו בהמשך בנספחים לנוהל זה ,במידת האפשר תוגש הרשימה גם בטבלת
אקסל.

מקום הגשת הרשימות

הרשימות תוגשנה בבית הסתדרות המורים באולם הכניסה ( ,)10אישור
קבלת הרשימה איננו אישור על תקינותה.

מועד הגשת הרשימות

ביום ד'  24.3.2021בין השעות  10:00ועד .12:00

איזה רשימות מגישים

ניתן להגיש רשימת מועמדים לצירי הוועידה ה -ל"ד וכן רשימות מועמדים
לוועדי הסניפים.

שם הרשימה

לכל רשימה יינתן כינוי ואות או אותיות שונות (עד  3אותיות) של האלף-בית
העברי  /ערבי (.13.6א) וכותרת משנה נוספת לפי בחירת מגישי הרשימה
ובאישור ועדת הבחירות המרכזית)12.2( .

מי ברשימה

רק בעל/ת זכות בחירה יכולים להציג את מועמדותם לוועידה ו/או לוועד סניף
( .)12.1חבר יכול להיות מועמד ברשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה
אחת בלבד (הן לוועידה והן לוועד הסניף ( .)13.7אם חבר יופיע בשתי
רשימות מועמדים המוגשות על ידי שתי סיעות שונות – תפסל החתימה בכל
אחת מהרשימות ( .13.3ג ,).כך שלא יופיע חבר ברשימה של יותר מסיעה
אחת.

באי כוח הרשימה

מגישי הרשימה יודיעו בכתב ,בעת הגשת הרשימה ,את שמות באי-כוח
הרשימה ,וכן את כתובתם ,הטלפון ,הטלפון הסלולרי וכתובת הדוא"ל של
באי כוח הרשימה ()13.2

הצהרה אישית

כל מועמד או מועמדת יחתמו אישית על הצהרה המביעה את הסכמה להיות
מועמדים לבחירה במסגרת הסיעה המגישה .מתבקשת הצהרה נפרדת
למועמדות לציר לוועידה ולציר לוועד סניף ( )13.1נוסח של ההצהרות ראו
בהמשך.
1

ערבון או ערבות

מגישי הרשימה יצרפו לרשימות המוגשות על ידם ערבון או ערבות בנקאית
בסכום של  .₪ 27,500הערבון או הערבות יחולטו לרשימות שלא יעברו את
אחוז החסימה .ליתר הרשימות יוחזרו הערבות או הערבות ()10

שינויים ברשימה

אין לשנות את הרשימה (לוועידה ולסניף) לאחר הגשתה ()13.8

רשימות חדשות

רשימה חדשה צריכה להגיש רשימות כפי שמגישות הסיעות של הוועידה
היוצאת ובנוסף לכך גם רשימת תמיכה של לפחות  375בעלי זכות בחירה
()12.4

הסכם עודפים

שתי רשימות בלבד רשאיות להתקשר ביניהן בהסכם עודפים שלפיו יימסר
העודף הקטן לרשימה בעלת העודף הגדול או על מסירת העודף של רשימה
אחת לשנייה בלי להשגיח על שיעור העודפים .הסכם עודפים מוגש ביחד עם
הרשימות ()25

סיעות אחיות

שתי סיעות או יותר שעברו את אחוז החסימה בבחירות לוועידה רשאיות
להודיע לוועדת הבחירות ,בעת הגשת רשימת המועמדים על איחוד מניין
קולותיהן ברמת הסניף בלבד (( )24ראה גם :סעיף  1הגדרת סיעות אחיות)

נספחים

טופס הגשת רשימת מועמדים לוועידה ה-ל"ד
טופס הגשת רשימה לוועד סניף
נוסח הצהרה לציר לוועידה ה-ל"ד
נוסח הצהרה לציר לוועד סניף
טופס של רשימת תמיכה ברשימה חדשה
הסכם עודפים בין שתי סיעות בוועידה
הסכם עודפים בין שתי סיעות בסניף
הודעת סיעות אחיות ברמת הסניף בלבד
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טופס הגשת רשימת מועמדים לוועידה ה -ל"ד
הסתדרות המורים
הבחירות לוועידה ה -ל"ד 1.6.2021
רשימת מועמדים לוועידה ה -ל"ד
שם הרשימה _____________ האותיות שהיא מבקשת לעצמה ________________
כותרת המשנה המבוקשת ________________________
בא-כוח הרשימה _____________ ________________ __________________
תעודת זהות
שם משפחה
שם פרטי
__________________________________________________
כתובת פרטית
____________ ______________ ______________________
דואר אלקטרוני
טלפון סלולרי
טלפון
בא-כוח הרשימה _____________ ________________ __________________
תעודת זהות
שם משפחה
שם פרטי
__________________________________________________
כתובת פרטית
____________ ______________ ______________________
דואר אלקטרוני
טלפון סלולרי
טלפון
רשימת המועמדים לוועידה ה -ל"ד
מספר
סידורי
1
2

מספר תעודת זהות
(נא לדייק ברישום)
0000000000
...

שם פרטי

שם משפחה

ישראל
...

ישראלי
...
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טופס הגשת רשימה לוועד סניף

הסתדרות המורים
הבחירות לוועדי הסניפים 1.6.2021
רשימת מועמדים לוועד סניף _____________ מטעם סיעת _______________
מספר
סידורי
1
2

מספר תעודת זהות
(נא לדייק ברישום)
0000000000
...

שם פרטי

שם משפחה

ישראל
...

ישראלי
...
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נוסח הצהרה לציר לוועידה ה-ל"ד

אני הח"מ _____________________________________ ת.ז___________________ .
מצהיר(ה) בזה ,שהסכמתי להיות מועמד(ת) כציר לוועידה ה -ל"ד של הסתדרות המורים
ברשימת ________________
תאריך _________________

חתימת המועמד(ת) _______________________

הכתובת הפרטית__________________________________ טלפון ________________
מקום העבודה ________________________________________________________
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נוסח הצהרה לציר לוועד סניף

אני הח"מ _____________________________________ ת.ז___________________ .
מצהיר(ה) בזה ,שהסכמתי להיות מועמד(ת) כציר
לוועד סניף ______________ ברשימת ________________.
תאריך _________________

חתימת המועמד(ת)________________________

הכתובת הפרטית__________________________________ טלפון ________________
מקום העבודה ________________________________________________________
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טופס של רשימת תמיכה ברשימה חדשה

הסתדרות המורים
הבחירות לוועידה ה -ל"ד ולוועדי הסניפים 1.6.2021
רשימת תומכים ברשימה חדשה
אנו החתומים מטה ,בעלי זכות בחירה ,תומכים בהגשתה של רשימה חדשה :
שם הרשימה _____________ האותיות שהיא מבקשת לעצמה ________________
כותרת המשנה המבוקשת ________________________
בא-כוח הרשימה _____________ ________________ __________________
תעודת זהות
שם משפחה
שם פרטי
__________________________________________________
כתובת פרטית
____________ ______________ ______________________
דואר אלקטרוני
טלפון סלולרי
טלפון
בא-כוח הרשימה _____________ ________________ __________________
תעודת זהות
שם משפחה
שם פרטי
__________________________________________________
כתובת פרטית
____________ ______________ ______________________
דואר אלקטרוני
טלפון סלולרי
טלפון
רשימת התומכים ברשימה החדשה
מספר
סידורי
1
2


מספר תעודת זהות
(נא לדייק ברישום)
0000000000
...

שם פרטי

שם משפחה

ישראל
...

ישראלי
...

נדרשות  375חתימות לכל הפחות.
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הסכם עודפים בין שתי סיעות בוועידה
לכבוד ועדת הבחירות המרכזית
הנדון :הסכם עודפים בוועידה
אנו הסיעות החתומות מטה:
סיעת ______________________
וסיעת _____________________
מודיעות על התקשרות בינינו בהסכם עודפים:
(חובה לבחור באחת משתי האפשרויות ולמחוק את האפשרות שלא נבחרה)
או
מסירת העודף הקטן לרשימה בעלת העודף הגדול;
או
מסירת העודף של רשימה אחת לשנייה בלי להשגיח בשיעור העודפים

ועל כך באנו על החתום ,באי כוח הסיעות:
חתימות באי-כח הסיעות:
________________ _____________________
בא-כח סיעת ______

בא כוח סיעת __________

שם ושם משפחה
שם ושם משפחה
________________ _____________________
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הסכם עודפים בין שתי סיעות בסניף
לכבוד ועדת הבחירות המרכזית
הנדון :הסכם עודפים בסניף _________________
אנו הסיעות החתומות מטה:
סיעת ______________________
וסיעת _____________________
מודיעות על התקשרות בינינו בהסכם עודפים בסניף ________________
(חובה לבחור באחת משתי האפשרויות ולמחוק את האפשרות שלא נבחרה)
או
מסירת העודף הקטן לרשימה בעלת העודף הגדול;
או
מסירת העודף של רשימה אחת לשנייה בלי להשגיח בשיעור העודפים
ועל כך באנו על החתום ,באי כוח הסיעות:
חתימות באי-כח הסיעות:
________________ _____________________
בא-כח סיעת ______

בא כוח סיעת __________

שם ושם משפחה
שם ושם משפחה
________________ _____________________
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הודעת סיעות אחיות ברמת הסניף בלבד
לכבוד ועדת הבחירות המרכזית
הנדון :הודעת סיעות אחיות
אנו הסיעות החתומות מטה מודיעות על איחוד מניין הקולות ברמת הסניף בלבד:
בסניף _________________
הסיעות האחיות הן:

הסיעה הבכירה ____________________
הסיעה שאיננה בכירה _______________
סיעות נוספת שאינן בכירות ________________

ועל כך באנו על החתום ,באי כוח הסיעה הבכירה והסיעות שאינן בכירות.
חתימות באי-כח הסיעות:
________________ _____________________

________________

בא-כח הסיעה הבכירה

בא כוח הסיעה שאיננה בכירה

בא-כח סיעה/ות נוספות

שם ושם משפחה

שם ושם משפחה

שם ושם משפחה

________________ _____________________
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________________

