
 

 לא סופי – טיוטה 3.3.2021

 

 הסתדרות המורים

 ל"ד ולוועדי הסניפים-ועדת הבחירות לוועידה ה

 טיוטת לוח זמנים לבחירות

 

סעיף 
בתקנות 
 הבחירות

ימים לפני  הפעולה
 הבחירות

יום 
 בשבוע

 הערות תאריך

  3.3.21 ד 90 היום הקובע 1

ועד סניף ממליץ על מספר חברי  א. 16
 31 - 11 ועד הסניף

  8.3.21 ב 85

כינוס ועדת בחירות והוועדה  7.1
 1לטוהר בחירות ישיבה 

  10.3.21 ד 83

 ט. 8
 לחוקה

בקשות לקיצור תקופת אכשרה 
 לוועדת חברים

 מועד אחרון 10.3.21 ד 83

 )שבת( 14.3.21 א 79  (80) אישור גודל ועדי הסניפים ג. 16

 החלטה 16.3.21 ג 77 נעילת ספר הבוחרים -

  18.3.21 ה 75 פרסום ראשון פנקס בוחרים ג. 17

הגשת הרשימות והמועמדים  10
כולל הפקדת ערבון או ערבות 

 ש"ח 27,500בנקאית 

 מועד אחרון 24.3.21 ד 69

 א.11
13.3  

אישור הסיעות המשתתפות 
ורשימות המועמדים וכן הודעה 

 על פסילת או השלמה

 מועד אחרון 31.3.31 ד 62

 מועד אחרון 4.4.21 א 58  (59) השלמת חתימות ברשימות 13.4

הגשת ערעורים לוועדת  ב. 20
 הבחירות על ספר הבוחרים

 מועד אחרון 6.4.21 ג 56
 

ערעורים לבית הדין: אישור  יא 13.6
סיעות, סימונן, רשימות 

מועמדים, הסכמי עודפים 
 הסכמי "סיעות אחיות"

 מועד אחרון 7.4.21 ד 55

מקדמת מימון בחירות  תשלום 23.6
 לסיעות שאושרו

 )שבת( 11.4.21 א 51 (52)

החלטות ועדת הבחירות  ב. 21
 בערעורים על ספר הבוחרים

 מועד אחרון 12.4.21 ב 50

פרסום ספר בוחרים סופי + כולל  א. 21
החלטות ועדת הבחירות לגבי 

 ערעורים שהתקבלו

 מועד אחרון 18.4.21 א 44  (45)

לבית הדין על ספר ערעורים  ב. 21
 הבוחרים

 מועד אחרון 22.4.21 ה 40

החלטות בית הדין לגבי ספר  11
הבוחרים, רשימות, הסכמי 

 עודפים, הסכמי "סיעות אחיות"

 מועד אחרון 27.4.21 ג 35

  27.4.21 ג 35 אישור פריסת קלפיות  ב 14



  11.5.21 ג 21 פרסום ספר בוחרים סופי ג. 21

ומועמדיהן,  פרסום הסיעות א 13.9
הסכמי עודפים, הסכמי סיעה 

 אחות, 

  11.5.21 ג 21

  11.5.21 ג 21 פרסום תחנות קלפי 

)הוקדם בשל  13.5.21 ה 19  (15) משלוח הודעה לבוחר 19
 שבועות ושבת(

  1.6.21 ג 0 יום הבחירות 

     פרסום תוצאות הבחירות 

שעות ממועד  48)   2+ הגשת ערעורי בחירות 33.5
 הפרסום(

      

      

 

 של לוח הזמנים. הטיוטה מפורסמת לקבלת הערות הציבור טיוטה זוהי  ●

 ועדת הבחירות רשאית לשנות מועדים שנקבעו ופורסמו בלוח הזמנים ●

 -כל ההודעות של ועדת הבחירות יפורסמו באתר הסתדרות המורים בלשונית "בחירות לוועידה ה ●

 ל"ד"

: "ימים לפני הבחירות"( מציינים את המועד הקבוע בחוקה והשינוי המספרים בסוגריים )בעמודה ●

 במועד זה חל עקב שבת או אילוץ אחר המצוינים בעמודת ההערות

בשאלות, הבהרות והערות ניתן לפנות לאיתן הברמן, עו"ד, במשרד שרקון בן עמי אשר ושות' עו"ד,  ●

ובמייל  054-7777690בסלולרי  6טאוור קומה -, בניין וי23בני ברק, בר כוכבא 

eitan.h@cbalaw.co.il   

 

 


