
 
 

 חוקת הבחירות למוסדותהצעה לתיקון 
 

 הנבחרים של ההסתדרות 
  

 
 

 
    

 
 10.1514.גרסת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
 תוכן העניינים

 
 

 מבוא

 הגדרות

   זכות בחירה פרק א' 

   מועדי הבחירות פרק ב'

   מספר הצירים פרק ג'

   ועדות הבחירות פרק ד'

   ותחנות קלפי אזור בחירות, הודעות לבוחר פרק ה'

 סדר הצבעה למצביעים עוברים      1פרק ה' 

 סדר הצבעה במקומות עבודה      2פרק ה' 

   פנקס הבוחרים וסדרי הערעורים פרק ו'

   זיהוי הבוחר פרק ז'

   רשימות מועמדים פרק ח'

 מימון פעילותן של סיעות ורשימות חדשות 1פרק ח' 

   ייםקשר עודפים והסכמים קואליציונ פרק ט'

   ההסתדרות בחירת יו"ר  1פרק ט' 

   ועדות הקלפי וסדרי פעולתן פרק י'

   מניין הקולות פרק י"א'

   שינוי תור המועמדים ברשימה פרק י"ב'

   סיכום בחירות ארציות ואישורן פרק י"ג'

   סיכום הבחירות למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים פרק י"ד'

   ים בבחירות ארציותחלוקת המנדט פרק ט"ו'

  חלוקת המנדטים בבחירות למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחב פרק ט"ז'

   סדר ועבירות הפרת פרק י"ז'

   זכות ערעור בפני רשות השיפוט בהסתדרות י"ח'פרק 

   הוראות משלימות ושינויים בחוקת הבחירות היחסיות פרק י"ט'

 

    

    
 



3 

 

 הגדרות בחוקה זו
 

 
 הסתדרות העובדים הכללית החדשה.  - דרות""ההסת

 
 ועידת ההסתדרות כהגדרתה בחוקת ההסתדרות. א. מוסדות הנבחריםה

 יושב ראש ההסתדרות כהגדרתו בחוקת ההסתדרות. ב. של ההסתדרות 
 ועידת נעמ"ת כהגדרתה בחוקת ההסתדרות. .ב
 מועצת ההסתדרות במרחבים. –מועצת מרחב  .ג

 מועצת נעמ"ת במרחב. .ד
 

 חבר או חברת ההסתדרות, בהתאם לחוקת ההסתדרות.  )א( .1 חד מאלה:"חבר" א
 ,או   

 עובד המשלם דמי חבר בשיעור אותו נדרשים לשלם חברי ההסתדרות.

חברי ההסתדרות וכן חבר או חברה של ארגון פועלים,  –בחירות לוועידות ולמוסדות האיגוד המקצועי 

 לאיגוד מקצועי של ההסתדרות. שעמו יש להסתדרות הסכם בדבר השתייכות חבריו

 
 .רשות השיפוט כקבוע בחוקת ההסתדרות - "רשות השיפוט"

 
זכות לבחור ולהיבחר, בכפוף למגבלות הקבועות בחוקה זו ובחוקת  - "זכות הבחירה"

 ההסתדרות.
 

 חבר ששמו נכלל בפנקס הבוחרים. - "בעל זכות בחירה"
 

יר אחד, לפי מספר בעלי זכות מיכסת הקולות הנדרשת לבחירת צ - "מודד בכוח"
הבחירה, ששמותיהם כלולים בפנקס הבוחרים ביום הגשת רשימת 

 המועמדים.
 
 בא כוח "

 נציג מטעם הרשימה/סיעה שהוסמך על ידה בכתב, לנקוט בשמה     –      "הרשימה/הסיעה
 בכל הפעולות לפי חוקה זו.                                                

 
 וף היוצא העומד"הג

 ועידת ההסתדרות, ועידת נעמ"ת, מועצת המרחב, מועצת נעמ"ת    -               "לבחירה
 במרחב.                                                

 
 חוקת ההסתדרות.לפרק הסיעות ב 1סעיף כהגדרתה ב     -   יעה"ס"
 
 את הפרטים של כל חברי ההסתדרות בעלי זכות  קובץ מחשב המכיל    –  "        פנקס הבוחרים"

 בחירה בהתאם לחוקה זו.                                               
 
 פרוטוקול המפרט את ההתאמה בין סך המעטפות הריקות שנתקבלו     -"         פרוטוקול שלמות"

 חירות המרכזית לבין סך המעטפות הכולל המוחזר "י ועדת הבע                                               
 לוועדת הבחירות המרכזית בתום יום הבחירות.                                               

 
בכל דרך אחרת ואו באתר האינטרנט של ההסתדרות הצגת המידע – "פרסום/פרסום ברבים"

 עליה 
 תחליט ועדת הבחירות המרכזית.                                             

 
 
 
 
 

מספר המצביעים בפועל בבחירות, בניכוי קולות פסולים וריקים  - "מודד בפועל"
ובניכוי הקולות של הרשימות אשר אינן משתתפות בחלוקת הצירים 
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)מאחר שלא עברו את אחוז החסימה( מחולק במספר הצירים 
 י"ז(. –העומד להיבחר )בכפוף לפרקים ט"ז ו 

 
מספר הקולות שאינו מגיע למיכסה שלמה הנדרשת לבחירת ציר  - "עודף"

 אחד.
 

 בחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות. - "בחירות יחסיות"
 

 יום לפני יום הבחירות. 180 - "היום הקובע"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרק ההגדרות:תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
 הוראות מיותרות.לעים גבפרק זה אלא תיקונים הנותיים לא מוצעים שינויים משמעו

( להגדרת החברות להלן מוצע להסיר אותה ולהפנות )בפרק א' –לעניין הגדרות החברות 
קבועים בפרק ה' לחוקת אלה  –לעניין העקרונות החלים על הבחירות  בחוקת ההסתדרות.

 ההסתדרות.
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 פרק א'
 
 

 זכות הבחירה
 
יהא רשאי לבחור ולהיבחר אם היה חבר ה זו ת ההסתדרותחבר כהגדרתו בחוק א. .1

תשלומים חודשיים  3לפחות חודשים לפני היום הקובע ושילם בתקופה זו  6לפחות 
קופת הכשרה כאמור ת ולא באופן רטרואקטיבי.מדי חודש בחודשו דמי חבר של 

היא לא ם יהובלעדותשלום דמי החבר מהווים תנאים יסודיים לזכות הבחירה 
 נתונה.

 
על אף האמור לעיל יהיה רשאי לבחור ולהיבחר עובד ששילם דמי טיפול ארגוני  .ב

החודשים שקדמו ליום הקובע, הצטרף כחבר  12חודשים מתוך  6מקצועי לפחות 
 20 –חודשי חברות וזאת לא יאוחר מ  6עבור  %0.15והשלים התשלומים בשיעור של 

 ימים לאחר היום הקובע.

בשל חברותו בהתארגנות ראשונית פורצת ר הפטור מתשלום דמי חבר להסתדרות חב .ג
ייחשב לעניין סעיף קטן )א( כחבר ששילם את  30.12.2012מיום  מכוח החלטת בינ"ה

 דמי החבר במהלך תקופת הפטור.

 

 
 

חבר הזכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסדות ההסתדרות הנבחרים עפ"י חוקה זו כאמור  א. .2
 רעיל, אשר ביום הקובע גר בתחום שיפוטו של המרחב, זכאי לבחור ולהיבחדל 1בס' 

 למועצת המרחב.
 

חברה אשר זכאית לבחור ולהיבחר לכל מוסדות הסתדרות הנבחרים עפ"י חוקה זו,  .ב
 תהא זכאית לבחור ולהיבחר גם למועצת נעמ"ת בתחום שיפוטו של המרחב.

 
 

 
 
 
 
 

 :א'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
הסתדרות המשלמים דמי חבר באופן  ימוצע לשנות את הגדרת זכות הבחירה כך שרק חבר

דרישת החברות ודרישת  סדיר, בתקופה הסמוכה לבחירות, יהיו זכאים לבחור ולהיבחר.
 היא תשלום דמי החבר הן תנאים מינימליים בסיסיים לצורך רכישת זכות בחירה, והמטרה

מחוייבות לטובת  תחושת נטרי מתוךום זאת באופן ווללוודא כי המשתתפים בבחירות עושי
 העובדים.

העוסקת בפטור מדמי חבר לעובדים  30.12.2012כמו כן, בהמשך להחלטת בינ"ה מיום 
המצטרפים במסגרת התארגנות ראשונית פורצת עד לחתימתו של הסכם קיבוצי, מוצע 

 ולהיבחר.לקבוע שלא יהיה בפטור שהוענק להם כדי לפגוע בזכאותם לבחור 
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 פרק ב'
 

 מועדי הבחירות
 
 
 שנים מיום היבחרם. 5תקופת כהונתם של מוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות היא  א. .1
 

הבחירות למוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות יתקיימו באחד מימי ג' של חודש  .ב
מאי של השנה שבה תמה כהונתם, אלא אם החליט אחרת בית נבחרי ההסתדרות, 

 אם להוראות חוקה זו.בהת
 
 בכל מקרה, לא ייערכו בחירות בימי שישי, בימי שבת, בימי ראשון ובימי ערב חג וחג. .ג

 
על יסוד היום הקובע, כהגדרתו בפרק ההגדרות, יערך לוח המועדים לביצוע הבחירות  א. .2

 בהתאם להוראות חוקה זו. –
 

יהווה חלק בלתי  דרותבית נבחרי ההסתלוח המועדים לביצוע הבחירות הנקבע ע"י  .ב
 נפרד מחוקה זו, ויפורסם ברבים לפני היום הקובע.

 
לפי שיקול דעתו הבלעדי על מועד מוקדם יותר או  בית נבחרי ההסתדרות רשאי להחליט .2

לוועידת  למוסדות הנבחרים של ההסתדרות ונעמת מאוחר יותר לקיום הבחירות
ובלבד ות נעמ"ת במרחבים ההסתדרות, לוועידת נעמ"ת, למועצות המרחבים ולמועצ

שינמק החלטתו, אולם אין לדחות את מועד הבחירות לזמן העולה על שישה חודשים לאחר 
המועד שנקבע בחוקה. החלטת בית נבחרי ההסתדרות לדחות מועד הבחירות צריכה 

 מכלל חברי בית נבחרי ההסתדרות המשתתפים בהצבעה. 2/3 – רוב שללהתקבל ב

 

שאי להחליט על עריכת בחירות באותו יום גם למוסדות אחרים בית נבחרי ההסתדרות ר .3
 אם יראה צורך בכך.

 
 הבחירות נמשכות יום אחד. א. .4.3
 

ההצבעה בבחירות לוועידת ההסתדרות, ליושב ראש ההסתדרות, למועצת המרחב,  .ב
לוועידת נעמ"ת ולמועצת נעמ"ת במרחב מתבצעת בקלפי אחת או במספר קלפיות או 

תחליט ועדת הבחירות המרכזית, ובלבד שההצבעה כאמור בכל דרך אחרת עליה 
 תנוהל על ידי ועדת קלפי אחת, בכל קלפי.

 
נגרמת הפרעה למהלך הבחירות באזור מאזורי הבחירות, כולו או בכל חלק ממנו, ביום    1ב.

הבחירות, עקב אירועים בלתי צפויים מראש, כגון פעולות לחימה וטרור, או מחמת 
ת ועדת הבחירות המרכזית להפסיק את ההצבעה באופן זמני, ואף מוסמכ –כוח עליון

להחליט, ברוב של שני שלישים מן המשתתפים, לדחות את הבחירות באותו אזור 
 כולו או בכל חלק ממנו למועד אחר.

  .ג.ב
 
החליטה ועדת הבחירות המרכזית על דחיית הבחירות באזור מאזורי הבחירות,  .ד.ג

יבת ועדת הבחירות המרכזית, לקבוע מועד חדש דלעיל, חי 1ב'ה'-ד' וכאמור בס"ק 
 באזור או באזורים הנ"ל, בתנאי שהמועד החדש יהיה תוך חודשיים מיום הבחירות.

 
ועדת הבחירות המרכזית רשאית, עקב מצב חירום שארע במדינה, או עקב הכרזה על  .ה.ד

ת בחירות כלליות לכנסת, להמליץ בפני בית נבחרי ההסתדרות על דחיית יום הבחירו
 ממספר המצביעים באותה ישיבה. 2/3 –למועד אחר, וזאת ברוב שלא יפחת מ 

 
ימים לאחר החלטת ועדת הבחירות  7 –בית נבחרי ההסתדרות יתכנס לא יאוחר מ  .ו.ה

 כאמור בס"ק ז' ויחליט אם לקבל את המלצת ועדת הבחירות אם לאו.
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יעים ממספר המצב 2/3 –החלטה כאמור בס"ק ח' תתקבל ברוב שלא יפחת מ  .ז.ו
 בישיבת בית נבחרי ההסתדרות בה תתקבל החלטה.

 
החליט בית נבחרי ההסתדרות כאמור בס"ק ח' לקבל את המלצת ועדת הבחירות  .ח.ז

לדחות את הבחירות למועד אחר, יקבע בית נבחרי ההסתדרות את המועד החדש 
 לעריכת הבחירות.

 
ום הבחירות כי במקרה ויתברר לוועדת הבחירות המרכזית, ביום הבחירות, או ערב י .ט.ח

עקב אירועים בלתי צפויים מראש, כגון פעולת לחימה או טרור בהיקף ארצי או 
עליון, אין אפשרות לערוך או להשלים את ביצוע הבחירות ביום הבחירות  חמחמת כו

מוסמכת ועדת הבחירות המרכזית להחליט על ביטול הבחירות וזאת ברוב שלא  –
 ה ישיבה.ממספר המצביעים באות 2/3 –יפחת מ 

 
החליטה ועדת הבחירות המרכזית, כאמור בס"ק יא' דלעיל, יתכנס בית נבחרי  .י.ט

 תההסתדרות בהקדם האפשרי, בתום האירועים הבלתי צפויים שגרמו לדחיי
 הבחירות ויחליט על מועד חדש לבחירות.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ב'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
ם תיקוני ניסוח הואיל וממילא בית נבחרי ההסתדרות ה 3-2התיקונים המוצעים בסעיפים 

 הוא הגוף העליון המוסמך להורות על קיומן של בחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות.
בנוסף, במסגרת ההצעה לבטל את ועדות הבחירות המרחביות ולהעביר את סמכויותיהן 

 הקודם(. )בנוסחו 4לוועדת הבחירות המרכזית, מוצע לערוך שינויים בסעיף 
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 פרק ג'
 מספר הצירים

 
מספר הצירים למוסדות הנבחרים לפי חוקה זו והמתבסס על מספר החברים נקבע על ידי  .1

 המוסדות המוסמכים לכך כדלקמן:
 

 כאמור בחוקת ההסתדרות. –לוועידת ההסתדרות  .א
 
 על ידי מרכז נעמ"ת באישור בית נבחרי ההסתדרות. –לוועידת נעמ"ת  .ב
 
 ע"י בית נבחרי ההסתדרות. –חבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים למועצות המר .ג
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 פרק ד'
 ועדות הבחירות

 
לביצוע הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות תיבחר ועדת בחירות מרכזית  א. .1

 של ההסתדרות ונעמ"ת, אשר תיקרא להלן: ועדת הבחירות המרכזית.
 

יום  20 –הסתדרות לא יאוחר מ ועדת הבחירות המרכזית תיבחר על ידי בית נבחרי ה .ב
 לפני היום הקובע.

 
 .  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ייבחר ע"י בינ"ה לא יאוחר מהיום בו נבחרה ועדת 1ב

 הבחירות המרכזית.         
 
 ועדת הבחירות המרכזית היוצאת תכהן עד למינוי ועדת הבחירות המרכזית החדשה. .ג

 

לביצוע יום הבחירות ועדות בחירות מרחביות,  בנוסף לוועדת הבחירות המרכזית יפעלו .ד.ג
ימים לפני הבחירות, באופן שלכל מרחב, כפי שמופיע  175 –אשר יבחרו לא יאוחר מ 

 במפה הארגונית המוסמכת של ההסתדרות, תהיה ועדת בחירות מרחבית.
 

   ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית להגדיר ממונים מרחביים מטעמה על קיום ד. 
 ות.הבחיר

 

 

ועדות הבחירות המרחביות נבחרות על ידי  מועצות המרחבים. מספר חברי ועדת  .ה.ד
בחירות מרחבית יקבע על ידי מועצת המרחב בהתאם למספר חברי מועצת המרחב 

 באישור ועדת הבחירות המרכזית.
 
 

ועדת הבחירות המרחבית תבחר מבין חבריה יושב ראש, ואולם יושב ראש מרחב או 
קיד יו"ר מרחב לא יכהן בתפקיד יושב ראש ועדת הבחירות מי שמועמד לתפ

 המרחבית.
 

ועדת הבחירות המרכזית תודיע למרחבים על חובת בחירתן והפעלתן של ועדות  .ו.ה
בחירות מרחביות. הוראות ועדת הבחירות המרכזית מחייבות את ועדות הבחירות 

 המרחביות.
 

מרחביות בכל מקום שבו  לוועדת הבחירות המרכזית הסמכות למנות ועדות בחירות .2
יום לפני הבחירות(. מינוי  175 –. ד 1לא הוקמו עד המועד הקבוע בפרק זה. ) סעיף 

ועדות בחירות מרחביות במקומות כנ"ל יושלם על ידי ועדת הבחירות המרכזית עד 
 לפני יום הבחירות. 170 –היום ה 

 
 
 חברים.  51-יעלה עלחברים ולא  19–מספר חברי ועדת הבחירות המרכזית לא יפחת מ .3
 
יהיה  וההרכב של ועדות הבחירות המרחביותההרכב של ועדת הבחירות המרכזית  א. .4

 .בגוף היוצא העומד לבחירהלייצוגן  יחסי בהתאם
 

הודיעה סיעה המיוצגת במוסד הנבחר היוצא, והזכאית לנציגות בוועדת הבחירות,  .ב
הסיעות, על פי יחסי  שאין בכוונתה להשתתף בבחירות, יחולק מקומה, בין יתר

 הכוחות ביניהן.
 

סיעה שמשקלה היחסי אינו מזכה אותה בזכות הצבעה בוועדת הבחירות, משתתפת  .ג
או בה בזכות דעה מייעצת בלבד. הוגשה רשימה חדשה בבחירות לוועידת ההסתדרות 

כאמור  לוועידת נעמ"ת או למועצות המרחבים או למועצות סניפי נעמ"ת במרחבים,
יצורף נציגה של רשימה כחבר בדעה מייעצת בוועדת  רק ח להלן,לפ 2בסעיף 



10 

 

  המתאימה וזאת מיד לאחר אישור הרשימה על ידי ועדת הבחירותהבחירות 
 המרכזית.

 
לא יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה  ,ין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירותילענ .ד

כוונתן  בו הכריזו הסיעות עלהיום ה היוצאת שחל לאחר וועידהסיעתי של ה
 בפרק ח' להלן. 3להתמודד בבחירות כאמור בסעיף 

 
ועדת הבחירות המרכזית רשאית לבחור מתוכה מזכירות פעילה, אשר תורכב לפי  א. .5

 יחסי הכוחות בוועדת הבחירות.
 

סיעה המיוצגת בוועדת הבחירות המרכזית ואיננה מיוצגת במזכירות מפאת מספרה  .ב
 רות בזכות דעה מייעצת.היחסי הקטן, רשאית להשתתף במזכי

 
 –החליטה ועדת הבחירות המרכזית לבחור מזכירות פעילה כאמור בס"ק א'  .ג

תתקבלנה החלטות המזכירות ברוב דעות של חבריה. לכל סיעה הזכות לערער בפני 
 מליאת ועדת הבחירות המרכזית על החלטת המזכירות הפעילה.

 
,  /או כחבר/ת ועדת בחירות מרחביתמרכזית ולא יכהן אדם כחבר/ת ועדת בחירות  א. .6

 אלא אם הוא/היא חבר/ת הסתדרות הזכאי/ת לבחור ולהיבחר.
 

 לא יכהן עובד של ועדת הבחירות המרכזית כחבר הוועדה. .ב
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ד'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל

לאור הניסיון שנצבר במהלך מערכת הבחירות , וחיסכון מטעמים של יעילות
ולאור היכולת הן לא הייתה עבודה ממשית לוועדות המרחביות, הקודמת ב

הטכנולוגית של ועדת הבחירות המרכזית לפקח מרחוק על המתרחש בכלל 
הארץ, מוצע לבטל את ועדות הבחירות המרחביות ולהעביר את סמכויותיהן 
לוועדת הבחירות המרכזית. מוצע, עם זאת, להסמיך את ועדת הבחירות להגדיר 

 רחביים מטעמה שיסייעו לה בפיקוח על הליך הבחירות.ממונים מ
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 פרק ה'
 

 אזור בחירות, הודעות לבוחר ותחנות קלפי
 
ממליצה לועדת הבחירות המרכזית על אזורי הבחירות  ,ועדת הבחירות המרחבית א. .1

בהתאם למקומות מגוריהם ו/או מקומות עבודתם של בעלי ותחנות הקלפי ומיקומן 
המלצתה של ועדת הבחירות את  תאשרמ ת הבחירות המרכזיתועד זכות הבחירה.

 .המרחבית כאמור לעיל
 

ועדת הבחירות המרכזית תחליט על אזורי הבחירות ותחנות הקלפי ומיקומן בהתאם   
 למקומות מגוריהם ו/או מקומות עבודתם של בעלי זכות הבחירה בכלל הארץ.

   
 

להמליץ לוועדת הבחירות ית בנוסף לאמור לעיל, רשאית ועדת הבחירות המרחב .ב
 ועדת הבחירות המרכזית .חנות קלפי עוברות, מספרן ומיקומןהמרכזית על ת

רשאית המלצתה של ועדת הבחירות המרחבית כאמור לעיל, והיא את  מאשרת
 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.והכל לשנות ולהוסיף קלפיות עוברות נוספות, 

 
 ןת להחליט על תחנות קלפי עוברות, מספרבנוסף, ועדת הבחירות המרכזית רשאי  

 ומיקומן.
 

 900 -רשימת בעלי זכות הבחירה המשויכת לתחנת קלפי אחת, לא תכלול יותר מ .ג
 בעלי זכות בחירה

 
סודרה באזור בחירות יותר מקלפי אחת, אין חובה להפעילן בבניין אחד, אלא  .ד

 .הלשנייבמרחק מסוים המתקבל על הדעת בין אחת 
 

מקומותיהן עד והמרכזית תאשר את רשימות תחנות הקלפי  ועדת הבחירות .ה.ד
 שלפני יום הבחירות. 55 –ליום ה 

 
 
 55 41 –מפרסמת רשימת תחנות הקלפי וכתובותיהן לא יאוחר מ המרכזית ועדת הבחירות  .2

יום לפני יום  41 –יום לפני יום הבחירות ושולחת לכל בעל זכות בחירה, לא יאוחר מ 
 לפי שבה עליו להצביע וכתובתה.הבחירות, הודעה על הק

  
איחור במסירת ההודעה לבעל זכות בחירה על כתובת הקלפי או שינוי כתובת הקלפי או 

 טענה שההודעה לא הגיעה לידיו, לא ישמש עילה לפסילת הבחירות.
 

 א.  בנוסף, בכל הודעה לבוחר, תצוין זכותו של הבוחר לבחור בקלפיות במקומות עבודה 2
 להגיע לקלפי אליה הוא משתייך ביום ואין באפשרותו במידה קלפיות עוברות וב          
 רשימת הקלפיות המלאה, מיקומן ושעות היכן תפורסם כן תצוין בהודעה  הבחירות.          
 פעילותן.          

 
בהתאם להודעה לבוחר שנשלחה בעל זכות בחירה רשאי להצביע  רק בתחנת קלפי אחת,  .3

לחוקה, בכפוף לאמור  1ולאחר שזיהה עצמו כאמור בפרק ז' סעיף וקה זו אליו כאמור בח
 בדבר סדרי הצבעה בקלפיות למצביעים עוברים ולמצביעים במקומות עבודה. 2וה 1בפרק ה

 
בבחירות ארציות חייבות ועדות הבחירות המרחביות להעביר לאישורה של ועדת ועדת  .4

שלפני יום  55 –תיהן עד ליום ה הבחירות המרכזית רשימות תחנות הקלפי במקומו
 הבחירות.
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 :'הפרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
מדובר בתיקונים הנובעים מן ההצעה להעביר את סמכויות ועדות הבחירות 

 המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית.
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 סדר הצבעה למצביעים עוברים - 1פרק ה'

 
 ועדת הבחירות המרכזית או , המרכזית , באישור ועדת הבחירותהמרחבית ועדת הבחירות .1

 מסיבות שונות  תקבענה בכל רחבי הארץ תחנות קלפי מיוחדות למצביעים עוברים, אשר          
 אינם יכולים להגיע למקום עבודתם או לקלפיות במקום מגוריהם. בעלי זכות בחירה           
 מקום ביוכלו להצביע ם או עובדים, הם  משתייכי שאין באפשרותם להגיע לקלפי אליה          
 עוברים בתחנות קלפי מיוחדות. -מצאם כמצביעיםיה          

 
קלפיות עוברות בסמיכות למקומות עבודה בנוסף, ועדת הבחירות רשאית לקבוע להציב 

 בהם המעסיק לא אישר הצבת קלפי בתוך מקום העבודה. 
 
 בעה שלו במעטפות שנמסרות לו ע"י ועדת צביע "עובר", לאחר זיהויו, שם את פתקי ההצמ .2

 הקלפי. לאחר שיו"ר ועדת הקלפי או מזכיר הקלפי רושמים על המעטפות את קוד ושם           
 על מנת שיטיל אותן במו ידיו לקלפי.המרחב, נמסרות המעטפות למצביע           

 
יע "עובר" מימש כבר ם מצבהיה ומסיבה כלשהי אין באפשרותה של ועדת הקלפי לבדוק הא .א2

, יו"ר ועדת הקלפי או מזכיר הקלפי ישימו את מעטפות ההצבעה את זכות ההצבעה שלו
בתוך מעטפה אחת, עליה ירשמו את שמו ושם משפחתו של המצביע מספר ת.ז. שלו מקום 

במו ידיו  ומטיל אותהמגוריו ומענו. לאחר מכן נמסרת המעטפה למצביע הוא חותם עליה 
 אל תוך הקלפי

 
 בבחירות ארציות מועברת הקלפי "לעוברים" על ידי מזכיר ועדת הקלפי , כאמור בפרק י' .       3

 להלן, לועדת הבחירות המרכזית, לשם מנין הקולות, בצירוף פרוטוקול בדיקת שלמות.            
 

           
 
 
 

 :1ה'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
מן ההצעה להעביר את סמכויות ועדות  מדובר ככלל בתיקונים הנובעים

 הבחירות המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית.
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 סדר הצבעה במקומות עבודה -  2פרק ה'
 

מקומות ב פי לקתחנות , על ועדת הבחירות המרכזיתתמליץ לועדת הבחירות המרחבית,  .1
 .אשר יאושרו על ידה כאמור בפרק ה לעיל העבודה ברחבי הארץ

 , יוכלו  להצביע במקומותבמקום עבודתם הנמצאים ביום הבחירות בעלי זכות בחירה
 עבודתם בתחנות קלפי שתיפתחנה שם. 

 
ועדת הבחירות המרכזית תחליט על הצבת תחנות קלפי במקומות העבודה ברחבי הארץ 

 אשר יאושרו על ידה כאמור בפרק ה לעיל.
ו להצביע במקומות בעלי זכות בחירה הנמצאים ביום הבחירות במקום עבודתם, יוכל

 עבודתם בתחנות קלפי שתיפתחנה שם.
 
 

", לאחר זיהויו, שם את פתקי ההצבעה שלו במעטפות שנמסרות לו במקום העבודהמצביע " .2
קוד  ע"י ועדת הקלפי. לאחר שיו"ר ועדת הקלפי או מזכיר הקלפי רושמים על המעטפות את

 במו ידיו בקלפי.שיטיל אותן ושם המרחב, נמסרות המעטפות למצביע על מנת 

  

" במקום העבודההיה ומסיבה כלשהי אין באפשרותה של ועדת הקלפי לבדוק האם מצביע " .3
מימש כבר את זכות ההצבעה שלו, יו"ר ועדת הקלפי או מזכיר הקלפי ישימו את מעטפות 
ההצבעה בתוך מעטפה אחת, עליה ירשמו את שמו ושם משפחתו של המצביע מספר ת.ז. 

אותה  מטילומענו. לאחר מכן נמסרת המעטפה למצביע הוא חותם עליה ו שלו מקום מגוריו
 במו ידיו אל תוך הקלפי

 
בבחירות ארציות מועברת הקלפיות  במקומות עבודה  על ידי מזכיר ועדת הקלפי, כאמור  .4

בפרק י' להלן, לועדת הבחירות המרכזית, לשם מנין הקולות, בצירוף פרוטוקול בדיקת 
 שלמות.

 
 
 
 

 :2ה'פרק תיקונים המוצעים בבר לדברי הס
מדובר בתיקונים הנובעים מן ההצעה להעביר את סמכויות ועדות הבחירות 

 המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית.
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 פרק ו'
 

 פנקס הבוחרים וסדרי הערעורים
 
ועדת הבחירות המרכזית מכינה את פנקס הבוחרים לוועידת ההסתדרות, ליושב  א. .1

ידת נעמ"ת, למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים ראש ההסתדרות, לווע
 .ומחשובבאמצעות המינהל למערכות מידע 

 
שמות בעלי זכות הבחירה יתפרסמו בפנקס הבוחרים לפי מרחבים ואזורי בחירה לפי  .ב

 אלפבית פנימי.
 
פנקס הבוחרים יכלול את הנתונים הבאים: מספר סידורי רץ, שם המשפחה, שם  .ג

 מין, המען, מספר תעודת זהות ומספר אזור הקלפי.פרטי, שם האב, ה
 
פנקס הבוחרים מתפרסם בהתאם למרחבים, אזורי בחירה ואזורי קלפי לפי לוח  .ד

 המועדים של חוקה זו.
 
למוסדות  לוועידת ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת את פנקס הבוחרים  .ה

לא ים, , לוועידת נעמ"ת, למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבההסתדרות
 יום לפני הבחירות. 152 –יאוחר מ 

 
, לרבות סיעה בזכות דעה מייעצת המרכזית בוועדת הבחירות סיעה המיוצגתכל  .ו

בלבד, וכל רשימת מועמדים שאושרה על ידי ועדת הבחירות המרכזית, זכאית לקבל 
לפני יום  152 -, לא יאוחר מהיום המפנקס הבוחרים 1מוועדת הבחירות עותק 

ולאחר שתחתום על כתב סודיות והתחייבות בנוסח שיוכן ע"י היועץ , הבחירות
 .המשפטי להסתדרות

 
, מקבלות ועדות הבחירות המרחביות ערעורים על אי לפני יום הבחירותימים  120עד  א. .2

הכללה בפנקס הבוחרים, בימים ובשעות שיתפרסמו ברבים על ידי ועדות הבחירות 
 .המרחביות

   
ימים לפני יום הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית תקבל ערעורים על אי  120עד                       

הכללה בפנקס הבוחרים, בימים ובשעות שיתפרסמו ברבים על ידה. ועדת הבחירות 
המרכזית תאפשר הגשת ערעורים באופן נגיש, בין אם במרחבים ובין אם באמצעות 

 הגשה מרחוק בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני.
   

 
 

לוועדת כל חבר רשאי לערער על אי הכללת שמו בפנקס הבוחרים. ערעור כאמור יוגש  .ב
 בחתימתו של המערער.ידה על טופס ערעור בנוסח כפי שיקבע על הבחירות המרכזית 

 המועד האחרון להגשת ערעור מצויין בטבלה המצורפת לחוקה זו.
 
 
רשאי להגיש ת המרחביות או בוועדות הבחירו כל חבר בוועדת הבחירות המרכזית .ג

 ערעורים על אי הכללת שם או שמות של חברים בעלי זכות בחירה בפנקס הבוחרים.
 

על טופס ערעור בנוסח כפי שיקבע על  יוגש לוועדת הבחירות המרכזיתערעור כאמור 
 ובחתימתו של מגיש הערעור. ידה

 
אך ורק על ידי המרכזית לוועדת הבחירות ערעורים על מתן זכות בחירה שלא כדין יוגשו  .3

וזאת בטופס שיקבע על או בוועדות הבחירה המרחביות  חברים בוועדת הבחירות המרכזית
 מגיש הערעור לא ישתתף בהצבעה. ובחתימתו של מגיש הערעור.ידה 

 
הערעורים כאמור לעיל יועברו ע"י ועדות הבחירות המרחביות מיד עם קבלתם  א. .4

ירות המרכזית למתן החלטה כאמור בס"ק ב' לועדת הערעורים של ועדת הבח
 שלהלן.
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 4 –ו  3 פיםףועדת הבחירות המרכזית תודיע את החלטתה בעניין ערעור כאמור בסעי .ב

 יום לפני הבחירות. 110 –לעיל, לא יאוחר מ 
 
 
ועדת הבחירות המרכזית מפרסמת רשימות מילואים של בעלי זכות בחירה הכוללות שמות  .5

 החברים כלהלן:
 

 מות החברים שעמדו בתנאים הקבועים בפרק א' לחוקה זו.ש .א
 

 שמות החברים שהושמטו בטעות מרשימת בעלי זכות הבחירה. .ב
 

 שמות החברים שערעוריהם נתקבלו על אי הכללת שמם ברשימת בעלי זכות הבחירה. .ג
 

יום לפני יום הבחירות. רשימת  33 –רשימת המילואים האחרונה מתפרסמת לא יאוחר מ  .6
 ם הנ"ל סוגרת את פנקס בעלי זכות הבחירה.המילואי

 
ערעורים על החלטות ועדת הבחירות המרכזית בעניין זכות בחירה יידונו בפני רשות  .7

 –השיפוט של ההסתדרות כמפורט בפרק י"ט של חוקה זו. ערעורים כנ"ל יוגשו לא יאוחר מ 
 יום לפני יום הבחירות. 100
 

הכללה בפנקס הבוחרים אשר -ערעורים על איועדת הבחירות המרכזית לא תשמע  א. א.7
 )א( לעיל.2הוגשו לאחר המועד הקבוע בסעיף 

 
פנקס הבוחרים אשר הוגשו לאחר בהכללה -רשות השיפוט לא תשמע ערעורים על אי .ב

 )א( לעיל.7המועד הקבוע בסעיף 

 

הכללה בפנקס הבוחרים -רשות השיפוט לא תדון בתביעות שעניינן ערעורים על אי    .ג
 לעיל. 2שהוגש לפני לכן ערעור לוועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף מבלי 

 
 זכות הבחירה שמורה רק לחברים ששמותיהם כלולים בפנקס הבוחרים. חבר יוכל להצביע .8

בקלפי שבאזור מגוריו באם שמו כלול בפנקס הבוחרים השייך לאזור קלפי זה או במקום 
 או בקלפי עוברת בהתאם להודעה לבוחר.עבודה 

 

חודשים, נשאר  6לתקופה של עד  –בפרק ב' של חוקה זו  3בהתאם לסעיף  –דחו הבחירות נ .9
פוקע תוקפו של  –חודשים  6 –פנקס הבוחרים בתוקפו. נדחו הבחירות לתקופה של מעל ל 

 פנקס הבוחרים ויש לעדכנו מחדש.
 
 
 
 

 :ו'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
עדות הבחירות המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית במסגרת ההצעה להעביר את סמכויות ו

הכללה בספר הבוחרים יוגשו לוועדת הבחירות -מוצע לקבוע שערעורים על הכללה או אי

המרכזית שממילא גם כיום דנה בהם. מוצע לקבוע שוועדת הבחירות המרכזית תקבע הוראות 
 להנגשת האפשרות להגיש ערעור כאמור.

הכללה -ת המגדירות את המועדים להגשת ערעורים על הכללה ואיכמו כן מוצע להוסיף הוראו
תיק , וזאת בעקבות הליכים שהתקיימו בנושא זה במערכת הבחירות הקודמת )בספר הבוחרים

 (.42/12תיק ו 34/12תיק ; 12/12

להקנות לוועדת הבחירות ולכלל ם מיועדים היא כפולה. ראשית, ההתיקונים המוצעים  תכלית
להקפיד על עקרון השוויון, הם נועדים לגבי הרכבו של פנקס הבוחרים. שנית, הציבור ודאות 

דהיינו לא להעניק עדיפות לחברים שמגישים ערעורים שלא כדין על פני חברים שוויתרו על 
 נקיטה בהליכים משפטיים לאחר שנוכחו לדעת שחלף המועד החוקי.
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 פרק ז'
 

 זיהוי הבוחר
 
בחירה להציג בפני חברי ועדת הקלפי תעודת זהות או  כתנאי להצביע, יידרש בעל זכות .1

תעודה מזהה )להלן: "התעודה"( שהנפיקה רשות מרשויות המדינה הנושאת תמונה ובה 
רישום מספר תעודת הזהות )תעודת זהות, דרכון, רשיון נהיגה, תעודת חבר כנסת, תעודת 

 .ואלו בלבד  חייל או קצין(
 
ר לזהותו של בוחר, יצביע במעטפה למסופקים, התעוררו ספקות בקלפי מגורים בקש .2

ומעטפה זו תיבדק על ידי ועדת הקלפי לאחר תום ההצבעה, על מנת לקבוע אם היא כשרה 
 )א( לחוקה זו. 15למניין הקולות אם לאו, הכל כאמור בפרק י' סעיף 

 
 , כמי שהצביע, בפנקס הבוחרים יסומן שמו של הבוחר בתום הצבעתו. 3

 דת  הקלפי.ע"י וע        
 
 .    בקלפי עוברת ובקלפי מקום עבודה, זיהוי הבוחר ייעשה באמצעות ת.ז. או תעודה מזהה 4

 לעיל. 1כמשמעותה בסעיף           
 
 .  קביעת הבוחר, בקלפי עוברת ובקלפי במקום עבודה,  כבעל זכות בחירה, תיעשה ע"י ועדת 5

 לילת כפל הצבעות, בועדת הבחירות הבחירות המרכזית, לאחר פתיחת המעטפות וש      
 המרכזית.      
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 פרק ח'
 

 רשימת מועמדים
 
 
 .    )א(  סיעה המיוצגת בוועידת ההסתדרות ובמועצת המרחב זכאית להגיש רשימות מועמדים 1

 כוחה.-לוועידת ההסתדרות ולמועצת המרחב בחתימת באי                
 

 ת נעמ"ת ובמועצת נעמ"ת במרחב זכאית להגיש רשימות )ב(  סיעה המיוצגת בוועיד         
 כוחה.-מועמדים לוועידת ההסתדרות ולמועצת נעמ"ת במרחב בחתימת באי                  

 
 )ג(  סיעה המיוצגת בוועידת ההסתדרות ואינה מיוצגת במועצת המרחב זכאית להגיש         

 )ב( להלן.5בהתאם להוראות סעיף רשימות מועמדים למועצת המרחב                  
 

 )ד(  סיעה המיוצגת בוועידת נעמ"ת ואינה מיוצגת במועצת נעמ"ת במרחב זכאית להגיש         
 )ג( להלן.5רשימות מועמדים למועצת המרחב בהתאם להוראות סעיף                  

  
 הגיש רשימות )ה( רשימה חדשה המתמודדת בבחירות לוועידת ההסתדרות זכאית ל       

 )ו( להלן.6 -)א( ו5, 4מועמדים למועצת המרחב בהתאם להוראות סעיפים                
 
2 . 

 )א( למועצת המרחב/נעמ"ת במרחב רשאיות להתמודד רק סיעות ורשימות חדשות                         
 המתמודדות לוועידת  ההסתדרות/נעמ"ת.               

  
 ה או רשימת מועמדים אשר התמודדה בבחירות לוועידת ההסתדרות/נעמ"ת ולא )ב(   סיע      

 עברה את אחוז החסימה, הרשימה שהגישה למועצת המרחב/נעמ"ת לא תשתתף                
 בחלוקת המנדטים למועצת המרחב/נעמ"ת אף אם היא זכאית להשתתף בחלוקת                
 המרחב ע"פ פרק יז לחוקה זוהמנדטים למועצת                

 
 .  סיעה המתעתדת להגיש רשימות מועמדים לבחירות תודיע על כך, בישיבת בית נבחרי 3

 שעות  48 -לפני יום הבחירות. לא יאוחר מ 105-ההסתדרות שתכונס לשם כך ביום ה       
 המרכזית לאחר תום הישיבה, תעביר מזכירות בית נבחרי ההסתדרות לוועדת הבחירות        
 הודעה בה יכללו כל הסיעות שהודיעו על כוונתן להגיש רשימת מועמדים לבחירות.       

 
סיעה קיימת או רשימה חדשה, הרשאיות להגיש רשימות מועמדים מטעמן לוועידת   א.3

1-ההסתדרות ולמועצת המרחב ולוועידת נעמת ולמועצת נעמת במרחב כאמור בסעיפים 
)א( להלן, 4-ו 3ל כוונתן להתמודד בבחירות כאמור בסעיפים לעיל, ואשר הודיעו ע 2

 (.רשימת אםרשאיות להגיש רשימת מועמדים משותפת )להלן בפרק זה: 
 
 א. רשימה חדשה המתעתדת להגיש רשימות מועמדים לבחירות, חייבת להודיע בדבר  . 4

  -יסופק על ידה,  עד ליום ה כוונתה  זו, בכתב, לוועדת הבחירות המרכזית בטופס ש                  
 לפני יום הבחירות. הודעה כאמור תכלול את השם תחתיו הרשימה מתכוונת  135                  
 לרוץ.                  

 
 במזומן או ₪  100,000ב.  בעת הגשת הודעה כאמור, מחויבת הרשימה להפקיד סך של              

 אית.בערבות בנק                   
 

 ג.  במידה והרשימה לא תגיש רשימת מועמדים עד למועד הנדרש בחוקה זו, הסך הנ"ל               
 לא יוחזר או הערבות תחולט, לפי העניין.                  

 
 למען הסר ספק, שמה של הרשימה שתוגש כאמור יהיה זהה לחלוטין לשם המופיע 

 ן יחולטו כספי הערבות.בהודעתה על כוונתה להתמודד, שאם לא כ
 

 ד.  לא הוגשה הודעה כאמור, לא תהא הרשימה החדשה זכאית להגיש רשימות מועמדים,               
 כאמור בחוקה זו.                    

 
 



19 

 

לא יושב לה הסך של  –הגישה רשימה חדשה יחד עם סיעות קיימות רשימת אם  ה.  ה. 
ית אם רשימת האם לא עברה את אחוז במזומן או הערבות הבנקא₪  100,000

 החסימה.
 

  .ו 
בעת הגשת הודעה כאמור, מחוייבת הרשימה למסור הצהרה חתומה בידי בא כוחה,   

לפיה הרשימה החדשה פועלת בהתאם להנחיות להתנהלות כספית של הסיעות, 
ובהתאם להוראות בשינויים המחוייבים,  הקבועות בפרק יז' לחוקת ההסתדרות,

 לחוקת הבחירות בדבר מימון פעילותן של רשימות חדשות. 1פרק ח'
 

   
 .   א.     נוסף על האמור לעיל, רשימה חדשה זכאית להגיש רשימת מועמדים בהתקיים התנאים    5

 הבאים:     
 

 5,000רשימת מועמדים לבחירות לוועידת ההסתדרות תוגש בחתימתם של  (1)
בעלות זכות  2,500חתימתן של תומכים בעלי זכות בחירה ולוועידת נעמ"ת ב

 "(.רשימות תמיכהבחירה כתמיכה ברשימה )להלן: "

 

נוסף על האמור לעיל, רשימת מועמדים לבחירות לוועידת ההסתדרות תפקיד סך  (2)
במזומן או בערבות בנקאית, שלא יוחזרו אם לא עברה את אחוז ₪  100,000של 

 החסימה.
 

נעמ"ת במרחבים, לכל מועצה  רשימות מועמדים למועצות המרחבים ולמועצות (3)
מהמודד בכוח הדרוש לבחירת ציר אחד  %75ומועצה בנפרד, תוגשנה בחתימות 

 חתימות כתמיכה ברשימה. 500 -ולא פחות מ
 

 ב.    סיעה שאינה מיוצגת במועצת המרחב זכאית להגיש רשימת מועמדים למועצת  
  200 -ת ציר ולא פחות ממהמודד בכוח הדרוש לבחיר %33המרחב, בחתימות            
 חתימות כתמיכה ברשימה.           

 
 ג.       סיעה שאינה מיוצגת במועצת נעמ"ת במרחב זכאית להגיש רשימת מועמדים למועצת  

  200 -מהמודד בכוח הדרוש לבחירת ציר ולא פחות מ %33נעמ"ת במרחב, בחתימות            
 חתימות כתמיכה ברשימה.           

 
 ד.    רק חתימתו כאמור לעיל של בעל זכות בחירה באותו המרחב אליו מוגשת רשימת    

 המועמדים, תילקח בחשבון. לצד חתימתו של בעל זכות בחירה יופיעו שמו ומספר              
 תעודת הזהות שלו.             

 
ה או בא ים של ראש הרשימבתצהירייתמכו לעיל  5סעיף ברשימות התמיכה כאמור  .1ד

לפיהן התומכים חתמו בעצמם ובפניהם , כוחה / של כל אחד מן הגורמים שערכו אותן
תוגשנה לוועדת על רשימות התמיכה. רשימות התמיכה, בצירוף התצהירים, 

 הבחירות המרכזית בעותק המקורי.
 

 ות התמיכה" )ד( לעיל, "רשימ -(, )ב(, )ג( ו3(, )א()1ה.    מבלי לפגוע באמור בסע' קטנים )א()   
 יילקחו בחשבון, הן לצורך הגשת רשימת מועמדים לוועידת ההסתדרות/נעמ"ת, הן            
 לצורך הגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות, והן לצורך הגשת רשימת             
 מועמדים למועצת המרחב/נעמ"ת במרחב*.            

 
אין בכך כדי לפטור אותה  –יימות רשימת אם הגישה רשימה חדשה יחד עם סיעות ק ו. 

מן הדרישה להגיש חתימות תמיכה כאמור בסעיף זה. לא הגישה רשימה חדשה  
יראו אותה כמי שלא הגישה רשימת מועמדים מטעמה,  –חתימות תמיכה כנדרש 

 והמועמדים מטעמה ברשימת האם יוסרו. 
 

 
 צת המרחב/נעמ"ת במרחב חייבות א.  סיעות ורשימות חדשות, הרוצות להתמודד למוע .6

 להגיש רשימת מועמדים המתגוררים בתחום המרחב בו הם מתמודדים, במועד                      
 שנקבע על ידי ועדת הבחירות המרכזית בחוקה זו, להגשת רשימת מועמדים.                    
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 ולתפקיד יושב ראש ( רשימות מועמדים לוועידת ההסתדרות, לוועידת נעמ"ת 1ב.  )

 ההסתדרות יוגשו לוועדת הבחירות המרכזית בשני עותקים ובאמצעי מדיה                                
 מגנטית אשר יסופקו על ידה.                          

 
 (  רשימות מועמדים למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים יוגשו לוועדת 2)      

 הבחירות המרחבית בשני עותקים ובאמצעי מדיה מגנטית אשר יסופקו על ידה.              
 ועדת הבחירות המרחבית תעביר עותק אחד ואמצעי מדיה מגנטית אחד לוועדת              
 .לפני יום הבחירות 61 -הבחירות המרכזית לא יאוחר מהיום ה             

 
 עמדים כדלקמן:ועדות הבחירות מקבלות רשימות מו (1) ג.

 
לפני יום הבחירות ביום ובשעות שיפורסמו  90 –ביום ה  –ליו"ר ההסתדרות 

 לידיעת הציבור.
 

ביום    –לועידת ההסתדרות וועידת נעמ"ת, מועצות המרחבים ומועצות נעמ"ת 
 לפני יום הבחירות, בימים ובשעות שיפורסמו לידיעת הציבור. 61 –ה 
 

 ת רשימת מועמדים, מודיעה ועדת הבחירות ימים לאחר הגש 10-לא יאוחר מ (2)
 המרכזית בכתב לב"כ הרשימה על אישורה או הזכות להשלמתה, או על          
 פסילתה של רשימה, בהתאם להוראות פרק זה.         

 
 (    ועדת הבחירות המרכזית לא תאשר רשימת מועמדים לוועידת ההסתדרות שאין  3)

 מבני כל אחד משני המינים, ובכל עשר עשיריות  %33בה ייצוג של לפחות         
 מועמדים משני המינים. 33מועמדים, ישובצו לפחות         

 
.    למען הסר ספק, יובהר כי המועד להגשת רשימת אם הוא המועד להגשת רשימות 1ג

( לעיל. הגישו סיעות ו/או רשימות חדשות רשימת אם, הן 1מועמדים כאמור בסעיף ג)
)ב( לפרק יז' בחוקת 1, כאמור בסעיף הסכם בדבר צירוף של סיעות מרכיבותלה יצרפו 

. סיעות ו/או רשימות חדשות בציון ההשתייכות של כל אחד מהמועמדיםההסתדרות, 
 לא תהיינה רשאיות להגיש רשימת אם במועד מאוחר יותר.

 
 יום לפני  35 -מד.     ועדות הבחירות יפורסמו את רשימות המועמדים הסופיות לא יאוחר 

 יום הבחירות.         
 
 ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את שמות המועמדים הסופיים לתפקיד יושב ראש       .ה

 יום לפני יום הבחירות. הוגשה מועמדות כשרה אחת  83 –ההסתדרות לא יאוחר מ    
 ' בחוקה זו.1בפרק ט  5לתפקיד יו"ר ההסתדרות יפעלו עפ"י סעיף    

 
מות חדשות המתמודדות לוועידת ההסתדרות/נעמ"ת, חייבים מגישי הרשימה רשי ו.

לחתום על הצהרה לפיה הם מכירים באשיות ההסתדרות ועקרונותיה, כפי שהם 
מוצאים את ביטויים ב"חוקת ההסתדרות" וכי הם מקבלים על עצמם את משמעות 

 הפעולה המתחייבת מכך.
 
 לאשר רשימה המטיפה והדוגלת באפליה על רקע  .     ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לא7

  2/3גזעני ורשימה חד לאומית על פי מצעה, ובלבד שההחלטה התקבלה ברוב של -לאומני           
 מחברי ועדת הבחירות המרכזית שהשתתפו בהצבעה.           

 
בחירות לא מגישי הרשימה רשאים להכניס שינויים ברשימת המועמדים שהוגשה לוועדת ה .   88

 יום לפני יום הבחירות, בכפוף להסכמה בכתב של המועמד שנפגע מהתיקון. 41-יאוחר מ
 
 
הודיע בכתב מי שחתום על "רשימת תמיכה" לוועדת הבחירות המרכזית כי החתימה  א. .9

אינה שלו תיגרע חתימתו מרשימת התמיכה. נגרע שמו של בעל זכות בחירה כאמור 
 ( לעיל.2))ג(6יחולו האמור בסעיף 
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חתם בעל זכות בחירה על שתי רשימות תמיכה או יותר, פסולה חתימתו בכולן,  .ב
 בכפוף לאמור להלן.

 

על אף האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית תפנה לבעל זכות בחירה שחתם על  .ג
, מאיזו חתימה בכתבשתי רשימות מועמדים או יותר, ותיתן לו הזדמנות להודיע לה 

שעות מפנייתה אליו. לא השיב בעל זכות הבחירה לפנייה  24תוך  הוא חוזר בו, וזאת
 כאמור, תיפסל חתימתו בכולן. 

 
חתימתו של בעל זכות בחירה בתמיכה לרשימה לוועידת ההסתדרות ו/או לועידת  .ד

נעמ"ת ו/או למועצת המרחב ו/או למועצת נעמ"ת במרחב לא תיחשב כחתימה כפולה 
 ה.ובתנאי שמדובר ברשימה בעלת שם זה

 
ועדת הבחירות המרכזית תהיה מוסמכת לבחון את "רשימות התמיכה", או למנות  .ה

גורמים מטעמה שיעשו כן, ולבדוק את עמידתן בדרישת חוקת הבחירות. בכלל כך 
ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית, על פי החלטתה, לבחון את האותנטיות של 

ולפסול חתימות אשר החתימות ב"רשימות התמיכה" בדרכים שתקבע לשם כך, 
 אותנטיות.-נמצאו כלא

 
 

 
 כוח -.   מגישי רשימת מועמדים יודיעו בכתב בעת הגשת רשימת המועמדים את שמות באי10   

 הרשימה וכתובותיהם.            
 
 מגישי רשימת מועמדים רשאים להוסיף לרשימות התמיכה חתימות בעלי זכות בחירה  .  11   

 לעיל, לא  6ימות שנפסלו או בוטלו ע"י ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף במקום חת            
 ימים לפני יום הבחירות. 41 –יאוחר מ             

  
בכך כדי  ה)ד( לעיל, לא יהי-נפסלו חתימות ב"רשימות התמיכה" כאמור בסעיפים )ב(

מות בהתאם לפסול את רשימות התמיכה כולן. ואולם ככל שלאחר גריעת ופסילת החתי
יראו בסיעה  –)ג( לעיל -)א(5לסעיף זה פחת מספרן ברשימות התמיכה מן הנדרש בסעיפים 

 ו/או ברשימה החדשה כמי שלא הגישה "רשימות תמיכה".
 
 

12. 
 בית -רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או אותיות שונות של האלף א.          

מת מועמדים תהיה רשאית רשיהעברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרת. 
להשתמש גם בכינוי עם אות או אותיות בשפה הערבית, המקבילות לאלה שישמשו 

  אותה בשפה העברית.
 

סיעה מסיעות הוועידה היוצאת של ההסתדרות או נעמ"ת )להלן: "הוועידה  .ב
זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות כולן או  –היוצאת"( 

 מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לוועידה היוצאת. ההן הייתמקצתן, שב
 
שתי סיעות או יותר של הוועידה היוצאת, בין שהתאחדו לסיעה אחת ובין אם לאו,  .ג

המגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או 
שלהן בבחירות  באותיות כולן או מקצתן שבהן היו מסומנות רשימות המועמדים

 לוועידה היוצאת.
 
לא תישא רשימת המועמדים את הכינוי, האות או האותיות כולן או מקצתן שבהן  .ד

מסומנת רשימת מועמדים של סיעה מסיעות הוועידה היוצאת, אלא  ההיית
 כוח הסיעה המאוחדת.-בהסכמתו בכתב של בא

 
הגיש את רשימתו ד' דלעיל, מי שהקדים ל –א'  12בלי לפגוע בהוראות הסעיפים  .ה

 קודמת. –זכותו לבחור כינוי, אות ו/או אותיות 
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כינוי אות או אותיות של רשימות המועמדים לוועידת ההסתדרות, לוועידת נעמ"ת,  .ו
לרבות כינוי אות או אותיות בשפה למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים, 

עדת הבחירות טעונים אישור של ו הערבית ככל שרשימת מועמדים ביקשה כן,
 המרכזית. 

 
ועדת הבחירות המרכזית, תאשר כינוי, או אות או אותיות לרשימת מועמדים  .ז

שמגישיה לא הודיעו על כינוי, אות או אותיות, או שהצעתם של מגישי הרשימה לא 
 נתקבלה על ידי ועדת הבחירות המרכזית.

 
 ות.רשימת מועמדים לא תישא כינוי או אות או אותיות, העלולים להטע .ח
 
רשימות מועמדים יוגשו על טפסים במתכונת ובדגם אותו תקבע ועדת הבחירות  .ט

 המרכזית ובנוסף לכך במדיה מגנטית )תקליטור(.
 
סיעות בהסתדרות ורשימות חדשות המשתתפות בבחירות הארציות חייבות להופיע  .י

 באותו כינוי ובאותן אותיות גם בבחירות למרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים.
 

 .  על החלטות של ועדת הבחירות המרכזית שלא לאשר לרשימת מועמדים את הכינוי, האות או 13
 האותיות של הרשימה או לפסול רשימת מועמדים או לפסול מועמד לתפקיד יושב ראש       
 ימים מיום ההחלטה בפני רשות השיפוט. 3ההסתדרות, ניתן לערער תוך       

 
 ע ברשימת המועמדים תינתן על ידם כלהלן:.  הסכמת המועמדים להופי14
 

בסיעות המיוצגות בגוף היוצא העומד לבחירה הופעתו של מועמד ברשימת  .א
המועמדים מטעמה מהווה הסכמה להיכלל בה, אלא אם הודיע המועמד בכתב 
לוועידת הבחירות המרכזית על אי רצונו להיכלל בה. נגרע שמו של מועמד כאמור 

 ( לעיל.2ג())6יחולו האמור בסעיף 

 
 ב.  מועמד המופיע בשתי רשימות מועמדים או יותר תיפסל מועמדותו בכולן, 

 בכפוף לאמור להלן.          
 

 על אף האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית תפנה למועמד המופיע בשתי רשימות  ג. 
 וא מתמודד, מועמדים או יותר, ותיתן לו הזדמנות להודיע לה בכתב, באיזו רשימה ה        
 שעות מפנייתה אליו. לא השיב המועמד לפנייה כאמור, תיפסל  24וזאת תוך         
 מועמדותו בכולן        

 
על אף האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית תפנה לבאי כוח רשימות המועמדים  

ששמו של המועמד מופיע ברשימותיהן, ותאפשר להן ליצור קשר עם המועמד ולהגיש 
דת הבחירות הודעה בכתב מן המועמד אשר תציין את שם הרשימה במסגרתה לווע

שעות מפנייתה לבאי כוח הרשימות. ככל שלא  48הוא מבקש להתמודד, וזאת תוך 
 התקבלה הודעה בכתב כאמור תיפסל המועמדות בכלל הרשימות.

 
       ד. הופעתו של מועמד ברשימה לוועידת ההסתדרות ולמועצת המרחב לא תיחשב     

 מועמדות כפולה ובתנאי שמדובר ברשימה בעלת שם זהה.        
 

 ה.  הופעתה של מועמדת ברשימה לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמ"ת לא תיחשב 
 כמועמדות כפולה ובתנאי שמדובר ברשימה בעלת שם זהה.         

 
15. 

 ולם רשאי רשימות חדשות חייבות להגיש כתבי הסכמה חתומים ע"י המועמדים, א .א
 

 מועמד הנמצא בחו"ל להמציא הסכמתו במברק.        

 

מועמד אשר חתם על הסכמתו להופיע בשתי רשימות מועמדים, חתימתו פסולה  .ב
 בשתיהן, בכפוף לאמור להלן. לצורך האמור לעיל דין מברק כדין חתימה.
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על אף האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית תפנה למועמד שחתם על הסכמתו  .ג
הופיע בשתי רשימות מועמדים או יותר, ותיתן לו הזדמנות להודיע לה בכתב, מאיזו ל

שעות מפנייתה אליו. לא השיב בעל זכות הבחירה  24חתימה הוא חוזר בו, וזאת תוך 
 לפנייה כאמור, תיפסל חתימתו בכולן. 

 
על אף האמור לעיל, ועדת הבחירות המרכזית תפנה לבאי כוח רשימות המועמדים 

ועמד חתם על הסכמתו להופיע ברשימותיהן, ותאפשר להן ליצור קשר עם שהמ
המועמד ולהגיש לוועדת הבחירות הודעה בכתב מן המועמד אשר תציין את שם 

שעות מפנייתה לבאי כוח  48הרשימה במסגרתה הוא מבקש להתמודד, וזאת תוך 
הרשימות. ככל שלא התקבלה הודעה בכתב כאמור תיפסל המועמדות בכלל 

 הרשימות.
 

חתימת מועמד על הסכמתו להופיע ברשימה לוועידת ההסתדרות ולמועצת המרחב  .ד
 לא תיחשב כחתימה כפולה ובתנאי שמדובר ברשימה בעלת שם זהה.

 
חתימת מועמדת על הסכמתה להופיע ברשימה לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמ"ת  .ה

 ה.לא תיחשב כחתימה כפולה ובתנאי שמדובר ברשימה בעלת שם זה
 

מספר המועמדים ברשימות המוגשות בבחירות לוועידות ארציות לא יעלה על המספר הכללי  .16
של הצירים העומד לבחירה. מספר המועמדים ברשימה בבחירות למועצות המרחבים 
ולמועצות סניפי נעמ"ת במרחבים רשאי להיות עד למאה אחוז מעל למספר הצירים העומד 

 לבחירה.
 
 

 
 

 :ח'פרק המוצעים ב תיקוניםדברי הסבר ל
"סיעות מרכיבות" המתמודדות מת מכירה בקיומן של "סיעות אם" המורכבת חוקת ההסתדרו

התוספות המוצעות נועדו לעגן בחוקת חלק מן )ב( לפרק יז'(. 1ביחד בבחירות )ראו סעיף 

 ותהנהוגההסתדרות, הוראות הקבוע בחוקת ההוראות אופרטיביות הנובעות מן הבחירות 
מוצע להבהיר שאין בהתמודדות במסגרת "רשימת אם" כדי לעקוף את זו  מסגרתב ממילא.

, ומוצע להבהיר שהמועד להגשת רשימת אם הוא המועד ההוראות החלות על רשימות חדשות
 המועמדים. להגשת רשימות

מוצע להבהיר כי ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת  –תיקונים נוספים נוגעים לרשימות התמיכה 

כן מוצע לדרוש מעורכי רשימות האותנטיות של רשימות התמיכה המוגשות לה.  לבחון את
 אכן ציבור החותמים חתם לפניהם.התמיכה לחתום על תצהיר קצר שבו הם ימסרו ש

מוצע לעגן במפורש את ההסדר הקיים בבחירות לכנסת, ואשר קיים  51/12בנוסף, בעקבות תיק 
והאותיות המשמשים את האותיות יהיו בשפה  הלכה למעשה גם בהסתדרות, לפיו הכינויים

העברית, כאשר רשימות שתהיינה מעוניינות בכך תוכלנה להוסיף גם כינוי ואותיות בשפה 
הערבית. המועד בו על רשימה לבקש להשתמש גם בכינויים ואותיות בשפה הערבית הוא מועד 

 קשים בשפה העברית.הגשת רשימות המועמדים בו הן מודיעות על הכינויים והאותיות המבו
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 1פרק ח'
 

 רשימות חדשותומימון פעילותן של סיעות 
 
 

 ,מן ההסתדרותהשוטפים המגיעים סיעה קיימת תממן את פעילותה באמצעות כספי מימון  .1

 לחוקת ההסתדרות. 'בהתאם להוראות התנאים וההגבלות הקבועים בפרק יז

 תקבל מן ההסתדרות מימון לפעילותה.רשימה חדשה לא  .2

 רשימה חדשה תהיה רשאית לגבות תרומות לשם מימון פעילותה מצד בעלי זכות בחירה לפי .3

 פרק א' בלבד.

 ₪. 40,000בסך העולה על בודדת רשימה חדשה לא תהיה זכאית לקבל תרומה  .4

רשימה חדשה תערוך דין וחשבון מפורט של התרומות שהיא תקבל לשם השתתפותה  .5

ות. הדין וחשבון יכלול פירוט של שמות בבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדר

התורמים, כתובתם, מספרי הזהות שלהם, סכום התרומה, מועד נתינתה, ואמצעי התשלום, 

לרבות פרטי חשבון הבנק של התורם. רשימה חדשה תהיה מחוייבת להציג בפני המבקר 

 הפנימי של ההסתדרות בכל עת את הדין וחשבון כאמור.

 או במישרין, כסף או בהתחייבות מכל סוג בכסף, בשווה –יל "תרומה" לעניין האמור לע .6

 על עולה אינו שערכה, בהתנדבות אישית פעילות למעט אך, לארץ בחוץ או בארץ, בעקיפין

 המתנדב. של עיסוקו בגדר אינה והיא, חדשים שקלים 00040,

 תרומה תתקבל בהמחאה או בהעברה בנקאיתהרשימה חדשה לא תקבל תרומה אנונימית.  .7

שניתנה מחשבון בנק הרשום על שם התורם. בעת מתן התרומה יחתום התורם על הצהרה 

ולפיה התרומה ניתנת מכספו, תוך שהוא לא קיבל מאף גורם סכום כספי או טובת הנאה 

 אחרת לצורך התרומה.

רשימה חדשה לא תקבל ערבות או  רשימה חדשה לא תקבל הלוואה אלא מתאגיד בנקאי. .8

 3תרום כאמור בסעיף למי שזכאי אלא מכאמור מתאגיד בנקאי לוואה ה תערובה לשם קבל

התרומה העולה על סכום על סכום תעמוד לעיל, ובכל אופן הערבות או הערובה לא 

 לעיל. 5המקסימלי המותר כאמור בסעיף 

רשימה חדשה אשר נבחרה לוועידת ההסתדרות ונמנעה ממסירת דין וחשבון מפורט למבקר  .9

להורות על קר הפנימי של ההסתדרות,  ברשאי, המ –לעיל  6סעיף ההסתדרות כאמור ב

  כספי המימון להם היא זכאית עד למילוי כל חובותיה.עיכוב 

תרומות  רשימה חדשה שנבחרה לוועידת ההסתדרות קיבלההתברר למבקר ההסתדרות כי  .10

ן, להורות לאגף הכספים, בכפוף לזכות טיעוהוא  רשאי  שלא בהתאם להוראות פרק זה,

לנכות מכספי המימון להם היא זכאית את מלוא שווי התרומות שקיבלה שלא כדין או 

 ביתר.

 

 :1ח'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
בפרק יז' לחוקת  2010הכללים בדבר מימון פעילותן של סיעות קיימות מוסדרים משנת 

גורם, כאשר מקור  ההסתדרות. חוקת ההסתדרות קובעת כי הסיעות לא תקבלנה תרומות משום
 פעילותן היחידי הא מימון שוטף שניתן במהלך הקדנציה בהתאם לייצוגן בבינ"ה.
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הוצאה הנחיית היועץ המשפטי להסתדרות בדבר מימון האחרונה במהלך תקופת הבחירות 

 פעילותן של רשימות חדשות. כעת מוצע לעגן הנחיות אלה בחוקת הבחירות.
גישה כי בעוד שסיעות קיימות מקבלות "מימון ציבורי" ביסוד ההוראות המוצעות עומדת ה

מההסתדרות במהלך תקופת הכהונה )אין מדובר ב"מימון בחירות" כנהוג בכנסת(, רשימת 
וגם לא ראוי שהן יקבלו. ואולם, על מנת לאפשר לרשימות  –חדשות לא מקבלות מימון כאמור 

כפוף למגבלות האמורות להלן. חדשות לממן את פעילותן, יש לאפשר להן לקבל תרומות, ב

הקובע  1973-המגבלות שתפורטנה להלן אומצו על דרך ההיקש מחוק מימון מפלגות, התשל"ג
 את המסגרת למימון פעילותן של מפלגות בישראל.

מוצע לקבוע כי רשימה חדשה תהיה רשאית לקבל תרומה רק מבעלי זכות בחירה, כאשר 
ההוראה הקובעת כי רק חבר הסתדרות יוכל לתת  לתורם.₪  40,000תרומה זו לא תעלה על 

תרומה לרשימה חדשה מבטאת את התפיסה לפיה תרומה היא נטילת חלק משחק הדמוקרטי, 
ואין לאפשר נטילת חלק שכזו מצד מי שאינו חבר הסתדרות ואינו בעל הזכות לבחור ולהיבחר 

טול הלוואות או זו גם ההצדקה להגבלת האפשרות לי למוסדות הנבחרים של ההסתדרות.

  לקבל ערבויות.
מוצע להעניק למבקר ההסתדרות כלים בהתמודדות עם רשימה חדשה שנבחרה לוועידת 

 ההסתדרות והפרה הוראות פרק זה.
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 פרק ט'

 
 קשר עודפים והסכמים קואליציוניים

 
 שתי רשימות בלבד רשאיות להתקשר ביניהן בהסכם עודפים. .1

 
ף לרשימות שמגישיהן מתקשרים בהסכם העודפים, ההודעה על תוכן ההתקשרות תצור .2

 והיא תפורסם ביחד עם רשימת המועמדים.
 

 התקשרות בהסכם עודפים אינה ניתנת לביטול, או לשינוי או לקביעת תנאים כלשהם. .3
 

)להלן: "ההסכם  לוועידת ההסתדרות/נעמ"ת התקשרות של סיעות או רשימות מועמדים .4
מות המועמדים, מחייבת את הצדדים להסכם הקואליציוני"( עד למועד הגשת רשי

הקואליציוני להגישו לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד 
 48בתוך  לפרסמו ברבים, והיא תדאג הקבוע בחוקת הבחירות להגשת הרשימות כאמור

 .שעות מקבלתו
 

5.  

שבעים הסכם קואליציוני שנעשה לאחר המועד להגשת רשימות המועמדים ועד  .א
 48 –בחירות יוגש לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מ היום ושתיים שעות לפני 
 .מיד עם קבלתוברבים , והיא תדאג לפרסמו שעות לאחר חתימתו

 
הסכם קואליציוני שנעשה בתוך שבעים ושתיים שעות לפני יום הבחירות יוגש לוועדת  .ב

 קבלתו.מיד עם , והיא תדאג לפרסמו הבחירות המרכזית לאלתר
 

הסכם קואליציוני שנעשה לאחר יום הבחירות, מחייב את הצדדים להסכם הקואליציוני  .6
 אשר, בית נבחרי ההסתדרות לא יאוחר משבעה ימים לאחר חתימתו ותמזכירלהגישו ל

 .שעות מקבלתו 48בתוך תדאג לפרסמו ברבים 
 

 אין באמור לעיל, כדי ליתן הכשר לתוכנם של ההסכמים הקואליציוניים. .7
 

זה, "הסכם קואליציוני": כל הסכם הכולל מצע לפעולה, הצהרת כוונות, הן במישור  ןלעניי .8
המקצועי, חלוקת משרות, מינויים, חלוקת סמכויות, התחייבויות הסתדרותי ופנים ה

 בה. ןענייהדדיות מכל סוג שהוא וכל הסכמה אחרת שיש לציבור חברי ההסתדרות 
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 1פרק ט' 
 
 

 בחירת יושב ראש ההסתדרות
 
כל אימת שתתקיימנה בחירות לוועידת ההסתדרות תתקיימנה בחירות לבחירת יושב ראש  .1

 ההסתדרות.
 
מי שזכאי לבחור ולהיבחר בבחירות לוועידת ההסתדרות זכאי לבחור בבחירות ליושב ראש  .2

 ההסתדרות, ובכפוף לאמור בחוקה זו.
 
ת להציע כמועמד ליושב ראש ההסתדרות את סיעה או רשימת מועמדים הן בלבד רשאיו .3

כוח הסיעה או -העומד בראשה. הצעת סיעה או רשימת מועמדים כאמור תיחתם על ידי בא
רשימת המועמדים ותימסר לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מן המועד שבו מקבלת 

 ועדת הבחירות המרכזית רשימות מועמדים.
 
אש ההסתדרות על ידי רשימת מועמדים חדשה, אלא לא תוגש מועמדות לתפקיד יושב ר א.3

 אם קיימה את הדרישות שלהלן:
 

בעלי זכות בחירה התומכים בהגשת המועמדות  5,000הגישה חתימותיהם של  .א
 לתפקיד יושב ראש ההסתדרות.

 
 .בפרק ח לחוקה זוכאמור  במזומן או בערבות בנקאית₪,  100,000הפקידה  .ב

 
 ראש ההסתדרות מי שנתקיימו בו כל אלה: כשיר להיות מועמד לתפקיד יושב .4
 

הוא כשיר לכהן כנבחר בהסתדרות, בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות, וביום  .א
 ומעלה. 30הגשת מועמדותו הוא בן 

 
 5לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או הקשורה למילוי תפקידו במהלך תקופה של  .ב

 שנים קודם להגשת מועמדותו.
 
 לבחירת מועצת מרחב.לא ייכלל ברשימת מועמדים  .ג

 
ימים לאחר המועד להגשת מועמדים לתפקיד יו"ר ההסתדרות, מודיעה  5 –לא יאוחר מ  .5

ועדת הבחירות המרכזית בכתב לב"כ הרשימה ולמועמד לתפקיד יו"ר ההסתדרות על 
או הזכות לתקן פגמים שנפלו בהגשת המועמדות לתפקיד יו"ר אישור מועמדותו, 

, או על פסילתו של המועמד, בהתאם להוראות ועד החלטתהימים ממ 5ההסתדרות בתוך 
יעמדו לרשות  –ניתנה לרשימה הזכות לתקן פגמים שנפלו בהגשת המועמדות פרק זה. 
, ובעקבותיהם יעמדו ימים ממועד קבלת ההודעה לתיקון הפגמים כאמור 75הרשימה 

עמדים לתפקיד ימים לבחינת המועמדות המתוקנת ולפרסום שמות המו 5לוועדת הבחירות 
ומנימוקים מיוחדים, רשאית להחליט, ברוב חבריה, ועדת הבחירות יו"ר ההסתדרות. 

 ם. ימים נוספי 5-לדחות את מועד פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר ההסתדרות ב
 

)א( יחולו 3על רשימות התמיכה במועמדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות כאמור בסעיף  א.5
לפרק ח', לא תוגשנה  11האמור בסעיף אף , ואולם, על 'לפרק ח 11-ו 9הוראות סעיפים 

חתימות נוספות ברשימות התמיכה מאוחר מן המועד שנקבע לתיקון פגמים במועמדות 
 לעיל. 5לתפקיד יו"ר ההסתדרות כאמור בסעיף 

 

לתפקיד יושב ראש ההסתדרות ייבחר המועמד שקיבל את מספר הקולות הכשרים הגדול  .6
ממועמדות כשרה אחת לתפקיד יו"ר ההסתדרות, תכריז ועדת  ביותר. לא הוגשה יותר

 הבחירות על המועמד כנבחר.
 
ימים מיום פרסום תוצאות  21יושב ראש ההסתדרות הנבחר יכנס לתפקידו בתוך  .7

 הבחירות.
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הבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות תיערכנה באותן קלפיות שבהן תיערכנה הבחירות  .8

 מעטפה נפרדת. לוועידת ההסתדרות, באמצעות
 

 
 
 

 :1'טפרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
הוראות חוקת הבחירות ולוח הזמנים הקבוע על ידה קובעים סתירה מסויימת ביחס למועד 

אישור המועמדים לתפקיד יו"ר ההסתדרות ומועד פרסום רשימת המועמדים. חוקת הבחירות 
שלפני  90-רות תוגשנה עד ליום הקובעת נכון להיום כי מועמדויות לתפקיד יו"ר ההסתד

, על ועדת הבחירות 85-ימים לאחר מכן, דהיינו עד ליום ה 5-, כאשר לא יאוחר מהבחירות
להודיע על אישור המועמדות, על פסילתה, או על האפשרות לתקן פגמים שנפלו בהגשת 

יש לפרסם את רשימת  85-המועמדות. במקביל, חוקת הבחירות קובעת כי עד ליום ה
ועמדים. ברי, עם זאת, כי לא ניתן לפרסם את רשימת המועמדים שעה שוועדת הבחירות המ

 החליטה לאפשר למועמד לתקן פגמים שנפלו במועמדותו, ומועמדותו טרם אושרה סופית.

כמו כן מוצע להבהיר שההוראות החלות על רשימות התמיכה ודרכי בחינתן תחול גם על 
 סתדרות."ר ההרשימות התמיכה במועמדות ליו
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 פרק י'
 

 ועדות הקלפי וסדרי פעולתן
 
מפרסמת הודעה על מען מקומות הקלפי, לא יאוחר מ מרכזית ההמרחבית ועדת הבחירות  .1

 יום לפני מועד הבחירות. 41 –
 

קובעת לכל קלפי ועדת קלפי בת שלושה חברים, המרכזית המרחבית ועדת הבחירות  א. .1.2
ברי ועדות הקלפי במקום, וכן יושבי הראש וממנה לה יושב ראש. המספר הכללי של ח

לוועדות אלו, נקבעים מבין חברי הסיעות השונות בהתאם ליחסי הכוחות בוועדת 
יועברו שמות חברי ועדות הקלפי ויושבי הראש שלהן  .המרחביתהמרכזיתהבחירות 

 יום לפני יום הבחירות. 14 -לא יאוחר מיפורסמו לוועדת הבחירות המרכזית 
 

 ן אדם כחבר/ת ועדת קלפי אלא אם הוא חבר הסתדרות.לא יכה ב.
 
לא יכהן אדם כיו"ר ועדת קלפי, אלא אם הוא חבר הסתדרות הזכאי/ת לבחור  .ג

 ולהיבחר.
 
לכל קלפי  , בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה, ועדת הבחירות המרכזית תמנה א. .3

עדת הבחירות המינוי יתבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ומזכיר ועדת קלפי. 
 .המרכזית ובלבד שמזכירי הקלפי הינם אזרחי מדינת ישראל

 
, המרכזית קלפי, תהא פתוחה לעיון לפני חברי ועדת הבחירותהת וועד ירשימת מזכיר .ב

לרבות החברים בעלי זכות דעה מייעצת, וכל אחד מהם רשאי לערער על מועמדות 
 אדם פלוני לפני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

 
יתמנה לועדת קלפי פלונית, ואולם רשאים יו"ר ועדת הבחירות המרכזית או  מזכיר .ג

להעביר מזכיר  באישור ועדת הבחירות המרכזית יו"ר ועדת הבחירות המרחבית
 ממקום קלפי אחד למקום קלפי אחר באותו אזור בחירות, אם יראו בכך צורך.

 
רשותה בכל הקשור מזכיר ועדת קלפי יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי, ויעמוד ל .ד

 למילוי תפקידה. 
 

בין שאר התפקידים שיוטלו עליו, יהיה מזכיר ועדת הקלפי אחראי על הנושאים 
 הבאים:

 
, והעברתו למקום המרחבית אוהמרכזית  קבלת החומר והציוד מוועדת הבחירות .1

 הקלפי.

  

 שמירה על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי.  .2
 

 טפסים וגיליונות, לפי הוראות יו"ר ועדת הקלפי.רישום פרוטוקולים ומילוי   .3
 

 להוסיף את חתימתו על הפרוטוקול של ועדת הקלפי אם הוא ערך אותו.  .4
 

אריזת חומר הבחירות,  - בקלפי במקום עבודה או בקלפי עוברת בקלפי מגורים .5
לרבות פרוטוקולים, סיכום מניין הקולות, מעטפות "למסופקים" וספר קלפי 

עבודת ועדת הקלפי, והתלוות להעברתו ומסירתו לוועדת מסומן, בסיום 
 הבחירות המרחבית.

 
 , על אף האמור לעיל, בקלפיות עוברות ובמקומות עבודה, לא יסוכם מניין הקולות

 לעיל. 2, ה1ויחול האמור בפרקים ה             
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תבדוק קיומם של כל חומרי הבחירות  המרחבית המרכזית ועדת הבחירות .6
 ( לעיל ותעבירם לידי ועדת הבחירות המרכזית.5בסעיף )המפורטים 

 

וועדת הבחירות תימסר על כך הודעה לתמנה לא הופיע לקלפי מזכיר ועדת הקלפי,  .ה
 מזכיר קלפי במקומו. אשר תמנה המרכזית, 

 
  כוח ו/או -כל רשימה המשתתפת בבחירות ושאין לה חבר בוועדת הקלפי, רשאית לשלוח בא.   4

 כוח -לוועדת הקלפי. המשקיף יכול לקבל מינוי למספר ועדות קלפי. לא ימונה כבא משקיף       
 שמות המשקיפים יועברו  או משקיף על ידי רשימה כלשהי, מי שאינו חבר ההסתדרות.       
 יום לפני יום הבחירות. 14 -לוועדת הבחירות המרכזית לא יאוחר מ       
 
 ירות לפי טופס אחיד שהוכן על ידי ועדת הבחירות ועדת הקלפי מנהלת פרוטוקול הבח . 5

 המרכזית ובו היא רושמת: שעות ההתחלה והגמר של הפעלת הקלפי, המספר הכולל של       
 מעטפות הצבעה שהוועדה קיבלה לרשותה, מספר המעטפות שהוצאו מתוך הקלפי, ושארית       
 הכללי על פי גיליונות המצביעים, המעטפות שבידה עם סיום ההצבעה, מספר המצביעים       
 מספר המצביעים המסופקים וכן כל ערעור ו/או אירוע חריג שהתרחש במהלך ההצבעה.      

 
 
יושב ראש הקלפי פוסק בכל השאלות הסידוריות המתעוררות ליד הקלפי, נותן  א. .6

הוראות לסדרנים על שמירת הסדר ליד תחנת הקלפי וקובע סדרים לרבות מניעת 
 מולה בחדר הקלפי בתנאי שההוראות אינן נוגדות לחוקה.תע

 
כוח רשימה על הוראה או החלטה -ערעורים של אחד מחברי ועדת הקלפי וכן של בא .ב

 של יושב ראש הועדה, נרשמים בפרוטוקול.
 
יו"ר ועדת הקלפי מוסמך, אם החלטתו נתמכת על ידי חבר אחד לפחות מחברי ועדת הקלפי  .7

חבר ועדת קלפי או משקיף  –לאחר שלוש אזהרות  –ת, להרחיק המשתייך לסיעה אחר
המפר סדרי הבחירות שנקבעו ולאפשר למגישי הרשימה לשלוח מחליף במקומו; נימוקי 

 ההרחקה נרשמים בפרוטוקול.
 
בתחנת הקלפי רשאים להימצא, מלבד חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי, משקיפים  .9

מצביעים. לאחר ההצבעה, חייב כל מצביע לעזוב מיד את כוח הרשימות, רק סדרנים ו-ובאי
יותר ממשקיף אחד בו זמנית על אף האמור לעיל, בכל זמן נתון, לא יימצאו  תחנת הקלפי.

 בקלפי. ת מועמדיםמטעם אותה סיעה או רשימ
 

כניסה חופשית בכל המרחבית וכן לחברי ועדת הבחירות המרכזית לחברי ועדת הבחירות  .10
כוח מוסמכים של הרשימות, כשבידם תעודה -י. כן רשאים לבקר בה באיעת לתחנת הקלפ

 מאושרת על ידי ועדת הבחירות.
 

 ועדת הבחירות המרכזית קובעת שעת פתיחת הקלפיות וסגירתן. א. .10
 

הצבעה נמשכת גם לאחר סגירת תחנת הקלפי כל עוד לא הצביעו כל הבוחרים שהגיעו  .ב
 .סגירתה ושנמצאים בה עד למועדלתחנת הקלפי 

 

ועדת הבחירות המרכזית, רשאית לשנות את שעת פתיחת הקלפי ומועד סגירתה  .ג
 מטעמים מיוחדים שיירשמו בהחלטתה.

 
וחבר מזכיר הקלפי תחנת הקלפי תיפתח בזמן אם נוכחים במקום יו"ר ועדת הקלפי  א. .11

 נוסף המשתייך לסיעה אחרת.
 

ים חברי ועדת הקלפי הנמצאים איחר יו"ר ועדת הקלפי למעלה מחצי שעה, רשא ב.
ובלבד  במקום לפתוח את תחנת הקלפי, אם הם נמנים על שתי סיעות מוכרות לפחות

 .שבמקום נמצא מזכיר הקלפי
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  –ב. דלעיל -. א  ו11לא נפתחה תחנת הקלפי בתום שעה לפי התנאים האמורים בסעיף ג.      
  כחים תוך הודעה לוועדת הבחירות תיפתח הקלפי בכל מספר חברי ועדת הקלפי הנו         
 .ובלבד שבמקום נמצא מזכיר הקלפי המרחבית         

 
ועדת הבחירות המרכזית מספקת לכל תחנות הקלפי באמצעות ועדות הבחירות המרחביות  .12

מעטפות המוטבעות בחותמתה, טופסי פרוטוקולים, גיליונות לספירת קולות, גיליונות 
 ת ארציות ומקומיות וחותמות להטבעה ו/או לניקוב.מצביעים, פתקי הצבעה לרשימו

 
לכך שבתא ההצבעה שבתחנת הקלפי יימצא  םאחראיאו המזכיר יו"ר ועדת הקלפי  א. .13

 החומר כדלקמן:
 

מודעה המכילה פירוט הרשימות המשתתפות בבחירות ופירוט  .1
 המועמדים המשתתפים בבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות.

 
הרשימות המשתתפות בבחירות ולכל המועמדים פתקי הצבעה לכל  .2

 המשתתפים בבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות.
 

 פתקים ריקים לבנים בגודל פתקי ההצבעה. .3
 
יו"ר ועדת הקלפי אחראי לסדרים המתאימים בתחנת הקלפי להבטחת חשאיות  .ב

 הבחירות.
 

הוועדה הממונה על בהיכנסו לתחנת הקלפי, מוסר המצביע ליו"ר הוועדה או לחבר  א. .14
כך, את התעודה שלו, כאמור בפרק ז' ומקבל מהיו"ר מעטפה )או מעטפות( ריקה 

 )ריקות(, לאחר ששמו נבדק ברשימת בעלי זכות הבחירה.
 

המצביע ישים במעטפה אחת פתק אחד לתפקיד יו"ר ההסתדרות )בכפוף לאמור  .ב
, ומצביעה הועידולולמועצת המרחב  השניי(, פתק אחד במעטפה 5' סעיף 1בפרק ט

 תשים פתק אחד במעטפה נוספת לועידת נעמ"ת ולמועצת נעמ"ת במרחב.
 
 
על החבר לשים את המעטפה )או המעטפות( סגורה )או סגורות( לתוך הקלפי לעיני  .ג

הבוחרים . לאחר שמסמנים  בפנקס. לאחר ההצבעה, יסומן שמו ו/או המזכיר היו"ר
 ים לו את התעודה כאמור.את שמו של המצביע בספר הבוחרים,  מחזיר

 
מטילים ספק השניים או יותר מחברי ועדת הקלפי משתי סיעות שונות במקרה בו  א. .15

בזכות הבחירה של אחד מבעלי זכות הבחירה הכלולים ברשימת בעלי זכות הבחירה, 
ימסור המצביע את מעטפת ההצבעה שלו לוועדת הקלפי המכניסה את המעטפה 

, שעל אשר תסופק על ידי ועדת הבחירות המרכזית קים"הנ"ל לתוך מעטפת "מסופ
 גבה יש לסמן את פרטי המצביע והמצביע יכניס את המעטפה הכפולה לקלפי.

 
 על ידי ועדת הבחירות המרכזיתמנין קולות "המסופקים" מתחיל רק לאחר שנבדקת  .ב

זכות הבחירה של אלה שהצביעו כ"מסופקים" והוחלט  או מי שמינתה לשם כך 
אותה או לפסול אותה. במידה והצבעה מסופקת אושרה, יש לבטל את לאשר 

המעטפה העליונה )"מסופקים"( ולהכליל את מעטפות ההצבעה בקלפי הרגיל. נפסלה 
 מעטפת הצבעה, יש לציין זאת בפרוטוקול של ועדת הקלפי.

 
 תבוצע בתחנת הקלפי, על ידי ועדת הקלפי מידבמקום מגורים ספירת הקולות בכל קלפי  .16

 . 2ה -ו 1מנין הקולות, ובכפוף לאמור בפרקים ה –לאחר גמר ההצבעה וכמפורט בפרק י"ב 

 

ועדת הבחירות רשאית לקבוע כי הבחירות תיערכנה באמצעות מערכת להצבעה ממוחשבת.  .17
אשר  ועדות הקלפי וסדרי פעולתןולועדת הבחירות תקבל נוהל במקרה של החלטה כאמור 

בשינויים  פרק יב' להלןו 2, ה1פרק זה, פרקים הת, ובפרט חוקת הבחירויחיל את הוראות 
לפני אישור היועץ המשפטי  יתקבלהנוהל כאמור לא המתחייבים מן ההליך הממוחשב. 

זו, ובאופן ספציפי מבטיח הקפדה על  להסתדרות כי הנוהל עומד בעקרונות חוקת בחירות
 חשאיות הבחירות.



32 

 

 
 
 

 :י'פרק תיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
מערכות מידע שתספק עם חברת נקטה בהליך להתקשרות ההסתדרות טרם 

את המערך הטכני לקיום הבחירות. בשלב זה מוצע להסמיך את ועדת 
בדיקת יעילות המערכות, מהימנותן וכדאיותן הכלכלית הבחירות, לאחר בחינת 

קיום בחירות ממוחשבות מחייבת קבלתו להחליט אם לקיים בחירות ממוחשבות. 
לחוקת הבחירות , ובפרט פרק י' ת הבחירותנוהל שיתאים את הוראות חוק של

לסביבת בחירות ממוחשבות. לפיכך מוצע להסמיך את ועדת הבחירות גם 
 שיאושר על ידי היועץ המשפטי להסתדרות.לקבל נוהל כזה, במידת הצורך, 

תיקונים הנובעים מן ההצעה להעביר את סמכויות ועדות כמו כן מוצע לקבל 
 הבחירות המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית.
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 אפרק י"
 
 

 מניין הקולות
 
 
תבוצע בתחנת הקלפי על ידי ועדת הקלפי מיד מגורים ספירת הקולות בכל קלפי  א. .1

 לאחר גמר ההצבעה.
 

.   ספירת הקולות בקלפיות עוברות ובקלפיות במקומות העבודה תתבצע במקום עליו 1א 
 ע"י חברי ועדת קלפי שימונו על ידה., ות המרכזיתתחליט ועדת הבחיר

 
סופרים לראשונה את הקולות ליו"ר ההסתדרות, וועידת ההסתדרות ומועצת  .ב

 המרחב ולאחר מכן לוועידת נעמ"ת ולמועצת המרחב של נעמ"ת.
 

שיטת ההצבעה לועידת ההסתדרות ולמועצת המרחב תהיה במעטפה אחת ובפתק  .ג
 אחד.

 
בחשבון, לצורך  חית המתמודדת למועצת המרחב, יילקפתק של רשימה ארצ (1) .ד

 חלוקת המנדטים, למועצת המרחב ולועידת ההסתדרות.
 

בחשבון  חפתק של רשימה ארצית, אשר אינה מתמודדת למועצת המרחב, יילק (2)
 לצורך חלוקת המנדטים, לועידת ההסתדרות בלבד.

 
לפחות שניים מזכיר הקלפי וכן ם חייבים להיות נוכחי בקלפיות מגורים בעת מניין הקולות.   2

 מחברי ועדת הקלפי המשתייכים לסיעות שונות.
 

לפחות שניים מחברי  מזכיר הקלפי וכן באם לא היו נוכחים במועד הקבוע למניין הקולות
ועדת הקלפי המשתייכים לסיעות שונות, יודיע על כך יו"ר ועדת הקלפי או חברי ועדת 

קיבלה ועדת הבחירות המרחבית  .המרחבית המרכזית לוועדת הבחירותאו המזכיר הקלפי 
, אשר תחליט על דרך מניין הודעה כאמור, היא תעבירה מיד לוועדת הבחירות המרכזית

רת הקולות בקלפי ללא אישורה של ועדת יהקולות בקלפי זו. בכל מקרה לא תחל ספ
 .הבחירות המרכזית

 
סיכום תוצאות מניין הקולות, חילוקי דעות בוועדת הקלפי בעת מניין הקולות, או ב .2

אשר  המרחביתבעניינים שאינם מוגדרים במפורש בחוקה זו, עוברים להכרעת ועדת הבחירות 
חברי ועדת רשאים לערער , המרחבית על החלטה זו של ועדת הבחירות. תכריע בהם באופן מיידי

מרכזית. הקלפי או באי כוחה של רשימה או סיעה המשתתפות בבחירות לוועדת הבחירות ה
  הערעור יוגש באופן מיידי מרגע מסירת החלטתה של ועדת הבחירות המרחבית לידי המערער

3.  
לפני התחלת מניין הקולות בודקת ועדת הקלפי את התאמת מספר המעטפות שנמצאו  .4

בקלפי לבין מספר המצביעים ברשימת המצביעים. נמצאה אי התאמה יירשם הדבר 
 בפרוטוקול.

 
רכזית רשאית לפסול קלפי מסוים אם היו לדעתה סיבות מוצדקות ועדת הבחירות המ א. .5

 לכך.
 

שמימשו את  נפסלה קלפי, תערוך ועדת הבחירות הצבעה חוזרת לבעלי זכות הבחירה .ב
ואולם לא  באותה קלפי במועד שייקבע על ידה ולפי אותו פנקס בוחרים. זכותם

ש בה כדי להשליך תערוך ועדת הבחירות הצבעה חוזרת כאמור, אלא אם נמצא כי י
 .על תוצאות הבחירות

 
מעטפת הצבעה שהכילה פתקי הצבעה מרשימות שונות ושל מועמדים שונים לתפקיד  א. .6

 יש להשמיד את הפתקים ולמנות את הקול כפסול. –יושב ראש ההסתדרות 
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יובא במניין רק פתק אחד ויתר  –מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק אחד זהה  .ב
 ו.הפתקים יושמד

 
פתק הצבעה כתוב אשר צבעו לבן ואשר סומנו בו בכתב יד אות או שם של רשימה, או  .ג

 שם של מועמד לתפקיד יושב ראש ההסתדרות יהיה כשר למניין.
 
 נוסף מיוחד ייפסל.ו/או כיתוב פתק הצבעה כתוב הנושא סימון  .ד
 
 –נמצא במעטפה פתק הצבעה המסומן למוסד אחר מזה המסומן על המעטפה  .ה

 ה פסולה.ההצבע
 
 א. אין פותחים את המעטפה הפנימית של הבוחר המצביע בשתי מעטפות )"מסופקים"(,  .7

 אלא לאחר קביעת זכות הבחירה שלו.     
 

 ב.  בקלפי עוברת ובקלפי מקומות עבודה אין קובעים את זכות הבחירה אלא רק לאחר           
 רות המרכזית., שיתבצע בועדת הבחיפנקס הבוחריםאימות מול      

 
ועדת הבחירות המרכזית של  שתכין ותאשר  ועדת הקלפי תערוך פרוטוקולים לפי טפסים .8

ותעביר את הפרוטוקולים עם כל החומר על מהלך הבחירות ותוצאות מניין הקולות לוועדת 
ועדת הבחירות המרחבית תעביר , מיד לאחר סיום עבודתה. המרחבית המרכזית הבחירות

 .2ה'  -ו 1בדיקתו, לוועדת הבחירות המרכזית, בכפוף לאמור בפרקים ה' את החומר, לאחר 
 

 
 
 
 
 
 

 :י"א פרקתיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
מדובר בתיקונים הנובעים מן ההצעה להעביר את סמכויות ועדות הבחירות 

 המרחביות לוועדת הבחירות המרכזית.
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 בפרק י"
 

 שינוי תור המועמדים ברשימה
 
 
הרשימות שקבעו את סדר הקדימה של הצירים במועד הגשתן של רשימות  מגישי .1

המועמדים אינם רשאים להכניס בהן שינויים לאחר הבחירות, אלא אם הוגשו התפטרויות 
 של צירים שנבחרו בהתאם לרשימות.

 
ציר לוועידת ההסתדרות, או לוועידת נעמ"ת או חבר במוסדות הנבחרים על ידם, או חבר  .2

ב או חברה במועצת נעמ"ת במרחב או במוסדות הנבחרים על ידם, אשר עזב במועצת מרח
 7עקב האמור בסעיף את הסיעה שברשימתה נבחר, או הוצא מהסיעה שברשימתה נבחר 

יפוג תוקף המנדט שלו ובמקומו יבוא מועמד אחר  –לפרק הסיעות בחוקת ההסתדרות 
 .לפרק הסיעות בחוקת ההסתדרות 14בהתאם לקבוע בסעיף 

 
 
 . נשיאות הוועידה/בינ"ה )לפי העניין( תאשר התפלגות של סיעה בהסתדרות בכל אחד א .3

 מהמקרים הבאים:     
 

להתפלג הנם שליש לפחות  םאם חברי הסיעה המעונייני -התפלגות בקרב סיעה  .1
מכלל צירי הוועידה אם הפילוג  %5 -מחברי הסיעה ממנה התפלגו ולא פחות מ

  חברי בינ"ה אם הפילוג התבצע בבינ"ה.התבצע בוועידה, או מכלל 

 

ההתפלגות היא של כל הסיעה המרכיבה, אף אם  -התפלגות בקרב סיעת אם  .2
 %5 -הסיעה המרכיבה כולה מונה פחות משליש מחברי סיעת האם או פחות מ

אם הפילוג התבצע בוועידה, או מכלל חברי בינ"ה אם הפילוג מכלל צירי הוועידה 
 התבצע בבינ"ה.

רואים בהחלטה של המוסדות המוסמכים  –סעיף זה "כל הסיעה המרכיבה" לצורך 
של הסיעה המרכיבה להתפלג, כהחלטת הסיעה המרכיבה כולה, אף אם נתקבלה 

 ברוב קולות, ובלבד שהתקבלה בהתאם לתקנונה.
 התפלגה סיעה כאמור לעיל, חברי הסיעה ממנה התפלגו, יוכרו כסיעה לכל דבר ועניין 

מצירי  %5 -ים פחות משליש מחברי הסיעה המתפלגת או פחות מאף אם הם מונ
 הוועידה אם הפילוג התבצע בוועידה, או מחברי בינ"ה אם הפילוג התבצע בבינ"ה.

 
 , יחול הפילוג באופן בהתאם לקבוע בפרק הסיעות בחוקת ההסתדרותב.  חל פילוג 

 ועל הסיעות במועצות   אוטומטי על הסיעות במרחבים המסונפות לסיעה שהתפלגה,        
 נעמ"ת במרחבים.        

 
 ג. פילוגים שנעשו לאחר היום בו הכריזו הסיעות על כוונתן להתמודד 

 בו עוסקת  לכל דבר ועניין לא יילקחו בחשבון ,לעילבפרק ח'  3בבחירות כאמור בסעיף         
 .חוקה זו       
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 גפרק י"
 

 רןסיכום בחירות ארציות ואישו
 
אל ועדת הבחירות המרכזית  הקלפיהבחירות המרחביתבבחירות ארציות מעבירה ועדת  .1

וכל החומר הנוגע  המגורים קלפיותלמניין הקולות לפי פרוטוקול מהישיבה המסכמת 
למניין הקולות, על פי טופס מחייב של ועדת הבחירות המרכזית. החומר הנ"ל יועבר 

 שעות לאחר סגירת הקלפיות. 24 –לא יאוחר מ י ובאופן מייד לוועדת הבחירות המרכזית
 

קלפי בקלפיות עוברות ובקלפיות במקומות עבודה יעבירו לועדת הבחירות הועדות מזכירי    א.1          
 המרכזית פרוטוקול שלמות של הקלפי בה פעלו וכן את הקלפיות עצמן.

 
 ועדת הבחירות המרכזית מסכמת את מניין הקולות הכללי בארץ. .2

 
 ועדת הבחירות המרכזית מאשרת ברוב רגיל את תוצאות הבחירות. .3

 
ית לפסול בחירות בקלפי מסוימת, תאשר ועדת הבחירות כזהחליטה ועדת הבחירות המר .4

המרכזית את תוצאות הבחירות בכפיפות לשינויים העשויים לחול בתוצאות הבחירות, עקב 
לפרק  )ב(5____סף לאמור בסעיף , ובנועריכת הבחירות מחדש בקלפי או בקלפיות שנפסלו

 .י"ד____
 
ועדת הבחירות המרכזית קובעת את חלוקת המנדטים לכל רשימה ומפרסמת את התוצאות  .5

יום  14 -הכלליות של הבחירות, בהתאם לתוצאות הבחירות שאושרו על ידה, לא יאוחר מ 
 לאחר יום הבחירות.

 
ימים  3רשות השיפוט, תוך  על החלטת ועדת הבחירות המרכזית ניתן לערער בפני א. .6

 דלעיל. 3מיום ההחלטה לפי סעיף 

 

ערעור של חבר אחד או חברים אחדים בוועדה נגד החלטה של ועדת הבחירות הוא בר  .ב
 .תוקף רק אם המערער או המערערים הצביעו נגדה בוועדה

 
 דלעיל יכול שיוגש אך ורק על ידי אחד מאלה: 3ערעור על החלטה לפי סעיף 

 
ו חברים אחדים בוועדת הבחירות המרכזית, ובלבד שאלה חבר אחד א (1)

 הצביעו בוועדה נגד ההחלטה נשוא הערעור;

 ;סיעה או רשימה חדשה שהתמודדו בבחירות (2)
לא יישמע ערעור כאמור אלא אם יש בקבלתו כדי להשליך על לא יוגש וואולם, 

   תוצאות הבחירות.
 
 רעור.הבחירות יכלול את כל נימוקי העתוצאות ערעור על  .ג
 
רשות השיפוט תמציא העתק של כתב הערעור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית והוא  .ד

 רשאי להגיש תשובתו בכתב תוך שלושה ימים.
 
 יום. 15רשות השיפוט תחליט בערעור שיוגש לה תוך  .ה
 
תוך שלושה ערעור בבקשת רשות ניתן להגיש החלטתה של רשות השיפוט בערעור על  .ו

  .ימים
 

 יום. 15תוך  ערעורהחלטה בתינתן ,  ערעור תרשוראש רשות השיפוט ע"י יושב ניתנה  .ז
 

אין בעצם הגשת ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר אישור תוצאות  .ח
כדי לפגוע בכל פעולה שהוחל  לפי פרק זה, הבחירות ו/ או קביעת חלוקת המנדטים,

"י מוסדותיה בביצועה ו/או החלטה שהתקבלה בינתיים ע"י ההסתדרות ו/או ע
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הנבחרים, בהסתמך על החלטה כאמור  אלא אם כן קבעה רשות השיפוט אחרת, 
 מטעמים מיוחדים שירשמו.

ועדת הבחירות המרכזית, מפרסמת את התוצאות הסופיות של הבחירות וחלוקת  .7
     המנדטים, לאחר תום הליכי הערעורים ברשות השיפוט.

 
 
 

 :י"ב פרקתיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
הואיל ובחירות הן הליך מורכב ביותר, מוצע לקבוע כללי עמידה להגשת 
ערעורים, תוך שיובהר שלא יידון ערעור אלא אם יש בו כדי להשפיע על תוצאות 

 הבחירות, וזאת בדומה לנהוג בבחירות לכנסת.
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 פרק י"ד
 סיכום בחירות למועצות המרחבים ולמועצות נעמ"ת במרחבים

 
 
לועדת מעבירות מעבירה  במקומות המגורים הקלפיועדות  יתהבחירות המרחבועדת  .1

בצירוף הבחירות המרכזית את מניין הקולות למועצת המרחב, בקלפיות במקומות מגורים, 
)ד( לפרק י', והכל בהתאם להנחיית ועדת הבחירות 3בחירות המפורטים בסעיף הי רכל חומ

בתוספת קולות המצביעים ם, אשר מוינו בהתאם לאזורי הבחירה של המרחביהמרכזית.  
ולמעט הקלפיות במקומות עבודה ובקלפיות עוברות,  בקלפיות חיילים כאמור בפרק י"א

 אשר מועברות, כאמור, ע"י ועדות הקלפי, ישירות לועדת הבחירות המרכזית.
 
תבדוק קיומם של כל חומרי הבחירות המפורטים בסעיף  הקלפיא'.   ועדת הבחירות המרחבית1
 ( 5) ד3

 לפרק י' ותעבירם לידי ועדת הבחירות המרכזית.           
 
 ב'.   ועדת הבחירות המרחבית אחראית לשמירת הקלפיות ושלמותם, עד קבלת הודעה אחרת 1

 מאת ועדת הבחירות המרכזית.          
 
 .      החליטה ועדת הבחירות המרחבית לפסול בחירות בקלפי מגורים מסוימת, מעבירה ועדת 2
 הבחירות המרחבית לוועדת הבחירות המרכזית את מניין הקולות, לאחר שלקחה בחשבון          

 את פסילת הקלפי וציינה זאת בפרוטוקול.         
 
.   ועדת הבחירות המרכזית קובעת ומאשרת את חלוקת המנדטים למועצות המרחבים 3

רים אליה על ידי ועדות ולמועצות נעמ"ת במרחבים על סמך סיכום מניין הקולות  המועב
ומפרסמת  ותוצאות הבחירות בקלפיות עוברות ומקומות עבודה הקלפיהבחירות המרחביות

 .תאם לאמור בחוקה זוהבאינטרנט ב
 
 דלעיל, ניתן לערער בפני רשות  3על החלטת ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף  . א.4

 פוף לסעיף קטן ב' שלהלן.ימים מיום פרסום החלטתה, כ 3השיפוט תוך           
 

 תוקף -ערעור של חבר אחד או חברים אחדים בוועדה נגד החלטה של ועדת הבחירות הוא בר ב.  
 רק אם המערער או המערערים הצביעו נגדה בוועדה.

  
 דלעיל יכול שיוגש אך ורק על ידי אחד מאלה: 3ערעור על החלטה לפי סעיף  

ירות המרכזית, ובלבד שאלה חבר אחד או חברים אחדים בוועדת הבח (1)
 הצביעו בוועדה נגד ההחלטה נשוא הערעור;

למועצת המרחב / מועצת נעמת  סיעה או רשימה חדשה שהתמודדו בבחירות (2)
 ;במרחב

ואולם, לא יוגש ולא יישמע ערעור כאמור אלא אם יש בקבלתו כדי להשליך על תוצאות 
  הבחירות.

 
 קים לערעור.ג.  ערעור על הבחירות יכלול את כל הנימו

 
רשות השיפוט תמציא העתק של כתב הערעור ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית והוא רשאי  .ד

 להגיש תשובתו בכתב תוך שלושה ימים מיום המצאת ההעתק.
 

 יום. 15שות השיפוט תחליט בערעור שיוגש לה תוך רה.  
 

 ך שלושה ימים. על החלטתה של רשות השיפוט בערעור ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוו.  
 
 יום. 15,  תינתן החלטה בערעור תוך רוערע ז.  ניתנה ע"י יושב ראש רשות השיפוט רשות   
 

ח. אין בעצם הגשת ערעור על החלטת ועדת הבחירות המרכזית בדבר אישור תוצאות הבחירות 
ו/ או קביעת חלוקת המנדטים, לפי פרק זה, כדי לפגוע בכל פעולה שהוחל בביצועה ו/או 
החלטה שהתקבלה בינתיים ע"י ההסתדרות ו/או ע"י מוסדותיה הנבחרים, בהסתמך על 

 החלטה כאמור  אלא אם כן קבעה רשות השיפוט אחרת, מטעמים מיוחדים שירשמו.
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ועדת הבחירות המרכזית  מפרסמת את תוצאות הסופיות של הבחירות וחלוקת המנדטים,  .5
 . לאחר תום הליכי הערעורים ברשות השיפוט
 
 
 

 :י"ג פרקתיקונים המוצעים בדברי הסבר ל
הואיל ובחירות הן הליך מורכב ביותר, מוצע לקבוע כללי עמידה להגשת 
ערעורים, תוך שיובהר שלא יידון ערעור אלא אם יש בו כדי להשפיע על תוצאות 

 הבחירות, וזאת בדומה לנהוג בבחירות לכנסת.
 .המרחביותעה לבטל את הוועדות כמו כן מוצעים מספר תיקונים הנובעים מההצ
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 ופרק ט"
 

 חלוקת המנדטים בבחירות ארציות
 
בחלוקת המנדטים לוועידת ההסתדרות ולוועידת נעמ"ת, ישתתפו רק רשימות מועמדים  .1

( וחצי אחוזים ארבעה) %4.5 –שקיבלו כל אחת קולות כשרים במספר שאינו פוחת מ 
 סה"כ הקולות הכשרים.מ

 

וקת המנדטים, תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא כל רשימה המשתתפת בחל .2
 מחילוק קולותיהם הכשרים ב"מודד בפועל".

 
דלעיל, זוכות בשארית המנדטים  2לאחר חלוקת המנדטים לפי המכסות כאמור בסעיף  .3

רשימות בעלות העודפים הגדולים ביותר בכפוף להסכם העודפים, לפיו העודף הקטן 
 גדול.מצטרף לרשימה בעלת העודף ה

 
הקולות שניתנו בבחירות לרשימת מועמדים שאינה זכאית להשתתף בחלוקת המנדטים,  .4

אינם עודף קולות לצורך הסכם עודפים, וקולות אלו לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב 
 עודפי קולות, על פי הסכם עודפים.

 
דת היו לשתי רשימות מספר עודפים שווים, לאחר חלוקת המנדטים השלמים, תקבע וע .5

 הבחירות המרכזית על ידי הגרלה מי משתי הרשימות זוכה בעודפי הקולות הנ"ל.
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 ט"זפרק 
חלוקת המנדטים בבחירות למועצות המרחביות ולמועצות נעמ"ת 

 במרחבים
 
כל הקולות הכשרים של המצביעים אשר השתתפו בבחירות למועצת המרחב, הסך  א. .1

יוצא מהחלוקה יהיה ה"מודד", יחולקו למספר חברי מועצת המרחב והמספר ה
 להלן. 2לצורך סעיף 

 
אשר השתתפו בבחירות למועצת נעמ"ת  ותסך הכל הקולות הכשרים של המצביע .ב

במרחב, יחולק למספר חברות מועצת נעמ"ת במרחב, והמספר היוצא מהחלוקה 
 להלן. 2יהיה ה"מודד" לצורך סעיף 

 
חב ישתתפו הרשימות אשר בחלוקת המנדטים למועצת המרחב ולמועצות נעמ"ת במר .2

 –דלעיל או לא פחות מ  1ממספר הקולות שיקבעו כ"מודד" על פי סעיף  %75קיבלו לפחות 
מסה"כ הקולות הכשרים של המצביעים אשר השתתפו בבחירות למועצת המרחב או  %4.5

 למועצת נעמ"ת במרחב, הכל לפי הגבוה מבין השניים.
 
צת המרחב ולמועצת נעמ"ת במרחב תזכה כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים למוע .3

 במספר מנדטים השלם היוצא מחילוק קולותיה ב"מודד בפועל".
 
דלעיל, זוכות  3לאחר חלוקת המנדטים בין הרשימות לפי המכסות השלמות כאמור בסעיף  .4

בשארית המנדטים, הרשימות בעלות העודפים הגדולים ביותר בכפוף להסכם העודפים לפיו 
 רף לרשימה בעלת העודף הגדול.העודף הקטן מצט

 
הקולות שניתנו בבחירות לרשימת מועמדים שאינה זכאית להשתתף בחלוקת המנדטים,  .5

 אינם עודף קולות לצורך הסכם עודפים.
 
הקולות שקבלה רשימה שאינה זכאית להשתתף בחלוקת המנדטים למועצה כאמור בסעיף  .6

 לעיל. 1, לצורך סעיף לעיל, לא יובאו במניין הקולות הכשרים חלפרק  )ב(2
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 זפרק י"
 הפרת סדר ועבירות

 
יחולו על  1954 –, לחוק בחירות לגופים ציבוריים תשי"ד 12, 11, 10, 9, 8הוראות סעיפים  .1

 הבחירות לפי חוקה זו.
 
 יצורף לכל קלפי בארץ. 1954 –תדפיס של חוק בחירות לגופים ציבוריים תשי"ד  .2
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 חפרק י"
 
 

 השיפוט בהסתדרות זכות ערעור בפני רשות
 
 
רשות השיפוט תהא פוסקת ראשונה ואחרונה בכל הערעורים על החלטות ועדות הבחירות  .1

 ובכלל זה החלטות על זכות בחירה ליחיד.
 
רשות השיפוט תהא הפוסקת הראשונה והאחרונה בכל העניינים הקשורים להתפלגות  .2

 .ההסתדרות, בהתאם לקבוע בפרק הסיעות בחוקת סיעות לאחר קיום הבחירות
 

 

 

 
 :י"ח פרקתיקונים המוצעים בדברי הסבר ל

הואיל וחוקת ההסתדרות עוסקת בהתפלגות סיעות, כמו גם בסמכות רשות 
 השיפוט, הוראה זו מיותרת ואין מקומה בחוקת הבחירות.
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 פרק י"ט
 

 הוראות משלימות ושינויים בחוקת הבחירות היחסיות
 
ן בית נבחרי  ההסתדרות בשעת הצורך הוראות בכל העניינים שלא פורטו בחוקה זו, נות .1

מחייבות והוא גם קובע תקנות משלימות בענייני בחירות, בתנאי שאינן סותרות סעיפי 
 חוקה זו.

 
 ועדת הבחירות המרכזית מוסמכת לתת הוראות ביצוע המתחייבות מחוקה זו. .2
 
החלטת בית שינויים בחוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות יוכנסו רק לפי  .3

 נבחרי ההסתדרות.
 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות חוקה זו לבין הרשום בלוח המועדים  .4
 )נספח א'( יש לנהוג בהתאם להוראות החוקה .

 
 


