
 

 

 הסתדרות המורים בישראל 
 ועדת הבחירות המרכזית  

18.5.2021 
 חלוקת המנדטים  

 

הבחירות   בתאריך  ועדת  להתקיים  העתידות  הבחירות  )לפני  את(  1.6.2021מבקשת    דרך  לפרט 
ב המנדטים  ה חלוקת  לוועידה  הסניפים  -בחירות  ולוועדי  בסדר  ל"ד  תתבצע  המנדטים  חלוקת   .

 : הפעולות הבאות

 מנדטים בוועידה חלוקת 

 יסוכמו כלל הקולות הכשרים שניתנו לכל הרשימות המשתתפות בבחירות.  .1

 

רשימות שלא הגיעו לאחוז  )"אחוז החסימה"(.    2.5%  -הקולות הכשרים יוכפל ב כלל  מספר   .2
המנדטים.   בחלוקת  ישתתפו  לא  רשימות החסימה  רק  משתתפות  המנדטים  "בחלוקת 

 בתקנון הבחירות( 34.1קולות במצטבר" )סעיף מסך כל ה 2.5%מועמדים שקיבלו לפחות 
 

 הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים. כל של הכשרים ייקבע מספר הקולות  .3
 

יחולק ב .4 כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים    401  -מספר הקולות הכשרים של 
מתוך    לתקנון הבחירות(.  34.2ה"מודד למנדט בוועידה" )סעיף  צירי הוועידה ובכך ייקבע  

 שהמודד הוא מספר קולות, יקבע המודד כמספר שלם ללא שארית. 
 

כמספר השלם היוצא    ,מנדטיםתזכה במספר    , כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים .5
לתקנון   34.3" )סעיף  למנדט בוועידה  "מודד  -מחילוק מספר הקולות הכשרים שניתנו לה ב 

 הבחירות( 
 

עודף    -  *. סיעות שיש להן הסכם עודפיםעודפי הקולות של הסיעות )מגדול לקטן(ייקבע סדר   .6
 הקולות  יהיה לפי הקבוע בהסכם העודפים. 

 

חלוקת  תחולק בין הרשימות המשתתפות בצירי הוועידה(    401- ם )ההשלמה ליתרת המנדטי .7
יתרת וכך הלאה עד לגמר     ,כאשר בעלת העודף הגדול תקבל ראשונה מנדט נוסף  ,המנדטים

 לתקנון הבחירות(  34.5המנדטים )סעיף  
 

המנדטים  ים, לאחר חלוקת  אם לשתי רשימות או יותר יהיה מספר שווה של קולות עודפ .8
יקבע יו"ר ועדת הבחירות   –מספר המנדטים הנותרים לא יספיק לחלוקה לכולן  השלמים, ו

 לתקנון הבחירות(  34.6דטים )סעיף לה אילו רשימות יזכו במנבהגר

 חלוקת מנדטים בוועדי הסניפים 

 בוועד סניף ישתתפו רק רשימות שיזכו לייצוג בוועידה.   .9
 

הכשרים   .10 הקולות  מספר  אחד  ייקבע  בכל  בוועידה  המיוצגות  הרשימות  כל  שקיבלו 
בלשונית   ופורסם  שנקבע  כפי  הסניף  וועד  חברי  במספר  יחולק  זה  ומספר  מהסניפים. 

המורים הסתדרות  באתר  למטה(  הבחירות  השלם  .  )ראו  הוא כהמספר  החילוק  תוצאת 
 .הסניפיהמודד 

 

מספר החסימה  "  והמספר השלם במכפלה האמורה הוא  75%  -יוכפל ב  הסניפיהמודד   .11
- רשימה שזכתה בסניף במספר קולות הזהה למספר החסימה הסניפי ומעלה  הסניפי".  



רשימה שזכתה בסניף במספר קולות הנמוך ממספר החסימה תהיה מיוצגת בוועד הסניף.  
 לא תהיה מיוצגת בוועד הסניף. –הסניפי 

 

)ובלבד שזכתה לייצוג בוועידה ועברה את  ים שקיבלה כל רשימה  מספר הקולות הכשר .12
 הסניף   אותו   בכל סניף וסניף יחולק במודד לוועדמספר החסימה הסניפי או למעלה ממנו(  

 תוצאת החילוק הוא מספר חברי הוועד שייצגו את הרשימה בסניף.  מוהמספר השלם 
 

 . *עודפיםהעודפים ובכפוף להסכם חלוקת  גודל ה יתרת חברי ועד הסניף תחולק בהתאמה ל .13
 

 

 בהצלחה, 

 ועדת הבחירות

 

הבחירות   • הסכמי   19.4.2021בתאריך  הודיעה  ועדת  אישרה  בין   ו נקשרשעודפים    כי 
בן   יפה  בראשות  אמ"י  )רשימת  הגמלאים  שסימנה  דויד  המורים  סיעת  לבין  אמ"י( 

הו'(שסימנה  ) לוועידה  מתייחסים  האמורים  העודפים  הסכמי  וועדי    -.  ולכל  ל"ד 
 הסניפים בארץ, כאשר העודף הקטן יימסר לרשימה בעלת העודף הגדול. 

 

 :פיםהסני  ימספר החברים בוועד •

 
ועד   שם הסניף  חברי  מספר 

 הסניף 
חברי   שם הסניף  ועד  מספר 

 הסניף 
 31 ירושלים  11 אילת 

 31 רמלה -לוד 17 אשדוד
 17 נהריה   23 אשקלון 

 21 נצרת 31 באר שבע  
 31 נתניה  31 בת ים  
 17 עפולה  31 גוש דן 

 25 פתח תקוה  17 דימונה  
 31 צפת 21 הרצליה 

 15 קריית גת  19 השרון 
 29 קריית שמונה  25 חדרה 
 21 ראשון לציון  21 חולון 
 25 רחובות  31 חיפה 

 31 תל אביב  21 טבריה 
 


