
  
  תקנו
 בחירות אישיות

  
  הסתדרות עובדי הבניי
, הע�, הזכוכית והקרמיקה

  
  
  

  הגדרות :פרק א'
  
  

  הסתדרות העובדי� החדשה.    –         "ההסתדרות החדשה"
  
  המוסדות המוסמכי� של ההסתדרות החדשה.    –       המוסדות המוסמכי�""
  
  
""�  לאיגוד מקצועי של ההסתדרות החדשה. האג�     –                                האג
    

  הסתדרות פועלי הבניי�, הע�, הקרמיקה והזכוכית.     –"    הבניי
 והע�"הסתדרות 
  

"� , מפעל או עיסוקענ� כלענפי הבניי� הע� הקרמיקה והזכוכית, ו    –                                   "ענ
להחלטת בהתא�  הבניי� והע� להסתדרות �שויאחר אשר 

                                              .בהסתדרות החדשה המוסדות המוסמכי�
         
  

  .הסתדרות הבניי� והע�תקנו� בחירות לועידת      –"תקנו
 בחירות"                   
  
  

� והע� להסתדרות הבנייכל עובד או גמלאי המשוי�    –                                 "חבר " �בעל כל וכ
חבר  שבמועד הקובע היהבהסתדרות הבניי� והע� תפקיד 

                                                                                                               לחוקתה.החדשה בהתא� הכללית בהסתדרות 
  
  

  רות.יו� לפני יו� הבחי 45 !      "המועד הקובע"
  

  פרק ב': כללי
  

         

  תקנו� זה הינו תקנו� המתוק� על פי הוראות חוקת ההסתדרות , ייקרא ויתפרש בכפיפות  .1
ל לפי העניי� או הקשרו, במקרה ולהוראותיה כפי שתעודכ� מעת לעת ובזיקה אליה, הכ

של סתירה בי� הוראות תקנו� זה להוראות חוקת ההסתדרות יגברו הוראות חוקת 
  ות .ההסתדר

  
  המקצועית ,ולועידה הארצית יתקיימו אחת .    הבחירה למוסדות הנבחרי� של הסתדרות 2        

  , במועד אשר ייקבע על ידי המזכירות באישור האג� לאיגוד מקצועי , או  חמש שני�!ל               
  במועד אשר יקבע על ידי האג� לאיגוד מקצועי.              

  
  מקצועיתזכירי� הארציי� ומחזיקי התיקי� ימונו לתפקיד� זה ע"י יו"ר הסתדרות ההמ  . 3        

  ימונו לתפקיד� במרחבי�  איגוד או� ע� יו"ר האג� לאיגוד מקצועי .מזכירי הבתי              
  הכול בכפו� למבנה האג�  .הסתדרות הבניי� והע�זה ע"י יו"ר המרחב ובאישור יו"ר               

  סמכויות מוסדות  העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות,חוקת מקצועי, לאיגוד              
     והגורמי� המוסמכי� בהסתדרות. נתגלעו חילוקי דעות בי� יו"ר המרחב  ההסתדרות              
  במרחב  המקצועית בעניי� מינוי מזכיר של הסתדרות מקצועית ההסתדרות  ליו"ר              
  כאמור,יובא העניי� להכרעת� המשותפת של יו"ר האג� לאיגוד מקצועי ויו"ר אג�               

  .המרחבי�              
  

  ימי� לפני יו� הבחירות. 45 !ולא יאוחר מ האג� לאיגוד מקצועי יקבע את יו� הבחירות.  4        
  



  וד מקצועי רשאי� להחליט  .   המרכז בכפו� לאישור האג� לאיגוד מקצועי , או האג� לאיג5        
  על הקדמת או דחיית הבחירות לתקופה שלא תעלה על שישה חודשי�.              
  
  הבחירות יהיו אישיות..  6
  
  .   כל הוראה בתקנו� הנוקטת בלשו� זכר או נקבה מתכוונת לזכר ונקבה ג� יחד.7        
  
  

  הזכות לבחור ולהיבחר :פרק ג'
  
  

חודשי�  6לפחות אשר הינו חבר הבניי� והע� כל חבר בהסתדרות  ולהיבחר זכאי לבחור .1
 . היו� הקובעלפני 

  

 לעיל: 1על א� האמור בסעי�  .2
  

בתפקידי� שהאג� קבע בהודעה בכתב כי אינ�  עובדי�להיבחר א. לא יהיו זכאי� 
בי� התפקיד לכהונה במוסדות הסתדרות  בשל ניגוד אינטרסי� רשאי� לבחור ולהיבחר

  .הבניי� והע�
ב. בבחירות למוסדות הסתדרות הבניי� והע� יצביעו ג� חברי� של ארגוני עובדי� שעימ� 
יש להסתדרות החדשה הסכ� בדבר השתייכות חבריה� לאיגוד המקצועי של ההסתדרות 

 החדשה.
  

הזכות לבחור ולהיבחר להסתדרות הבניי� והע� כאמור בתקנו� זה אי� בה כדי לגרוע  .3
היבחר להסתדרות מקצועית ו/או לאיגודי� פרופסיונאליי� מזכותו של עובד לבחור ול

  בהתא� לשיוכו המקצועי/פרופסיונאלי.
  

  ועדת הבחירות  :'דפרק 
  

  תיבחר על ידי   הסתדרות הבניי� והע�. לביצוע הבחירות למוסדות הנבחרי� של  1      
  המזכירות ועדת בחירות מרכזית .             

  
  חברי�, ביניה� היוע�  11עד  ספר אי זוגי של חברי�,מ . ועדת הבחירות תימנה 2

  של האג� לאיגוד   המשפטי 
   ., וכ� יו"ר הועדה אשר ימונה ע"י המזכירותמקצועי, או משפט� שימונה על ידו      
  

 ! מזכירות לא יאוחר מייבחרו ע"י ה הכזית ויושב הראש שלועדת הבחירות המר .4
 ימי� לפני יו� הבחירות . 46
 

 חבר ועדת הבחירות המרכזית טעונה אישור המזכירות.החלפת  .5
 

ועדת הבחירות המרכזית תוכל לגייס פעילי� נוספי� לארגו� ולניהול הבחירות  .6
 בהתא� לצור� וע"פ שיקול דעתה.

 
7. :� תפקידי ועדת הבחירות המרכזית הינ� כדלקמ
  

פרסו� הוראות והנחיות כלליות לביצוע הבחירות, לרבות פרסו� לוח   .א
קבלת רשימת צירי הועידה, פרסו� מועד הבחירות למרכז, מועדי�,

נדרשות ה, ביצוע פעולות מקצועיתמזכירות, ולתפקיד יו"ר הסתדרות ה
.�  על פי תקנו� זה להלי� בחירות תקי

 קביעת המפתח לכול ציר.  .ב
קביעת הפריסה של חלוקת צירי הועידה באופ� שיבטיח למקומות   .ג

עבודה ייצוג יחסי ככל האפשר בהתא� למספר החברי� שלה� בכפו� 
ועדת הבחירות רשאית לסטות מהמפתח על מנת  למפתח שנקבע.

 להבטיח יצוג מירבי למקומות עבודה.
אישור רשימות הצירי� המועמדי� כצירי� לועידה שנשלחו מוועדי   .ד

 ובדי�.הע



 דיו� בערעורי�.  .ה
מזכירות ובחירת יו"ר ללמרכז , סיכו� ואישור תוצאות הבחירה  .ו

 .מקצועיתהסתדרות ה
 פרסו� תוצאות הבחירות לאחר אישור� והודעה לנבחרי�.  .ז

  

  .    החדשהועדת הבחירות המרכזית תפעל בתאו� ע� מוסדות ההסתדרות  .8
  

ה כי במקו� עבודה החליטה ועדת הבחירות המרכזית בהתא� לאמור בתקנו� ז .9
מסוי� ייערכו בחירות ישירות בקרב העובדי� בעלי זכות הבחירה, תקבע היא 

יב' לחוקת הבחירות  ! את נוהלי הבחירות בהתא� להוראות פרקי� ד', ו', ז', י' ו
 למוסדות הנבחרי� של ההסתדרות בשינויי� המחויבי�.

  
  

  מוסדות האיגוד  :'הפרק 
  
  
  הארצית  הוועידה   .1
  

           .הסתדרות הבניי� והע�א.  הוועידה נבחרת אחת לחמש שני� והינה המוסד העליו� של      
             

  
        כלל מקומות העבודה בה�  עובדי� את ,ככל האפשר ,יא לביטוי ייצוג מרביב.  הוועידה תב     

  תקנו� זה  בכפו� להוראות הסתדרות הבניי� והע�חברי            
  

  בחירה כפי שתקבע ועדת היחידות בצירי� שיבחרו  151 ! )  הוועידה תמנה לא יותר מ1ג. (      
  הבחירות. תקנו�ב הבחירות , כמופיע                  

  
תוק� תפקיד� וכל מבוועידה   יכהנו כצירי� מ"מ , סגנו ובניי� והע�יו"ר הסתדרות ה)  2(          

 הנו מעת לעת.עוד ה� מכהני� בתפקיד�, וכפי שיכ
  

  בבחירות לוועד העובדי� במקומות עבודה מסמיכי� העובדי� במקומות העבודה את
  ה.נבחר לבחור מבי� חברי הוועד במקו� העבודה את הצירי� לועידההוועד                 
                 
  פרש, בי� מספרבמקו� בו מספר הצירי� למקו� עבודה גבוה ממספר חברי הוועד , הה                
  הצירי� למספר חברי הוועד, יקבע באמצעות הצבעה ישירה במקו� העבודה.                

  
)  מקו� עבודה בו, ע"פ המפתח שקבעה ועדת הבחירות המרכזית, אי� מספר עובדי� 3(         

המקנה זכאות לבחור ציר לועידה, תאחד אותו ועדת הבחירות המרכזית ע"פ שיקול 
� מקו� עבודה או ע� מספר מקומות עבודה בה� אי� מספר עובדי� במקנה דעתה, ע

זכאות למנות ציר לועידה, למסגרת אחת המקנה זכות לבחור ציר לועידה, ואותו ציר 
  יבחר בבחירות ישירות ע"י העובדי� הזכאי� לבחור, במקומות העבודה. 

  
י� בבחירות ישירות ע"י העובדי� )   במקו� עבודה בו אי� ועד עובדי� ייבחרו הציר4(        

 �הזכאי� לבחור במקו� העבודה, ע"פ הוראות ועדת הבחירות המרכזית ובהתא� לתקנו
  זה. 

  
  ) פסקה חברותו של עובד בוועד העובדי� במקו� העבודה ממנו נבחר כציר לוועידה ,מכול5(          

  עד הובמקומו יבחר מבי� ועל ידי סיבה שהיא , הוא יחדל אוטומטית מלכה� כציר ו               
  .העובדי� במקו� העבודה ציר חדש לוועידה               

              
  ) במקו� בו מספר המועמדי� יהיה שווה למספר הצירי� הדרוש לתפקיד ,לא יתקיימו6(          

  ועדת הבחירות המרכזית תאשר את המועמדי� לתפקיד.ובחירות                 
  

   ממועד הודעת  יו� 45 !מלא יאוחר  הנבחרת יכנס את הוועידה יו"ר ועדת הבחירות)  1(  ד.
, ובישיבתה הראשונה תבחר את ההבחירות על אישור תוצאות הבחירות לוועיד ועדת 

  .המרכז, המזכירות הארצית ויו"ר הסתדרות עובדי הבניי� והע�
  



  � וההצבעות, והצעות ההחלטה לוועידה יוכנו בידי סדר היו� של הוועידה, נוהל הדיוני )2(          
         ימי� לאחר  7 !הוועדה המכינה, אשר תיבחר בידי המזכירות היוצאת לא יאוחר מ             
  פרסו� תוצאות הבחירות ויובאו לאישור הוועידה.             

  
          

   מרכז. 2
  
  חברי המרכז יבחרו  נציגי גמלאי� ) 4 !ומות עבודה ונציגי� של מק 47חברי� (  51. המרכז ימנה א
  , בישיבתה הראשונה.מבי� חברי הועידה    
  

        
  
  המזכירות.  3 
  

       
  בישיבתה הראשונה.ומתוכה  שיבחרו בידי צירי הועידה חברי� 15המזכירות מונה 

  
  הסתדרות הבניי
 והע�יושב ראש .  4
  

      בהתא� להוראות  הסתדרות הבניי� והע�יו"ר  הוועידה תבחר בישיבתה הראשונה את  .א
  .תקנו� בחירות זה

 .עידהויבחר בבחירה גלויה  בו הסתדרות הבניי� והע�, הואהיה מועמד אחד לתפקיד יו"ר   .ב
הסתדרות תחליט ועדת הבחירות על דר� ההצבעה לתפקיד יו"ר  ,היה  יותר ממועמד אחד

 הבניי� והע�.
  ת הנבחרי�.היו"ר ישמש כיו"ר כל המוסדו  .ג
        
  
  

  אישור התקנו
 ושינויי� בו
  

תקנו� זה יובא ע"י האג� לאישור בית נבחרי ההסתדרות. שינויי� בתקנו� זה יוצעו על ידי המרכז 
   בכפו� לאישור האג� לאיגוד ויובאו לאישור בית נבחרי ההסתדרות. 

  
  
  

�  סו
  

  2014מר�  24אושר על ידי ועדת התקנוני� ביו� 
  

 
                                                        

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  


