
 לוועד המנופאיםתקנון בחירות 

 

 )מנופאים( מפעילי עגורן צריחמהווה את הנציגות הנבחרת של  מפעילי עגורן צריחועד 

מוסמכים בארץ, אצל כלל המעסיקים, והוא עובד בשיתוף פעולה עם האיגוד המקצועי ה

תנאי  בתחום של מפעילי עגורן צריח, לשם קידום ענייניהם של עובדי הבניין והעץ תרובהסתד

 עבודה ויחסי עבודה.

 

 הגדרות

 

 מפעיל עגורן צריח            "מנופאי" .1

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה "ההסתדרות" .2

 הסתדרות עובדי הבניין והעץ בהסתדרות "האיגוד" .3

 

 כללי

 

 6-, יו"ר וחברים 7המנופאים בארץ וימנה  העובדים ועד המנופאים ייבחר מקרב כלל .1

 .המרכזית על ידי ועדת הבחירות וחומם ייקבע, אשר תימחוזותנציגי 

 

 זכות לבחור ולהיבחרה

 

יום לפחות ביום הבחירות, ומשלם  45זכאי לבחור, כל מנופאי שהינו חבר ההסתדרות  .2

ארגוני מקצועי, והוא בעל רישיון מנופאי באורח קבע להסתדרות דמי חבר או דמי טיפול 

 תקף. 

 

חודשים בשנה הקודמת למועד  6רות לפחות זכאי להיבחר, מנופאי שהינו חבר הסתד .3

הבחירות, ומשלם דמי חבר או דמי טיפול ארגוני מקצועי להסתדרות, בעל רישיון מנופאי 

תקף ומועסק כמנופאי. על המועמד להכריז האם בכוונתו להתמודד כנציג מרחב ו/או 

 לתפקיד יו"ר הוועד. 

 

 

 ועדת הבחירות

 

חברים, כולל  7אשר תמנה עד האיגוד ועדת בחירות  לביצוע הבחירות תמונה על ידי יו"ר .4

 יו"ר הוועדה אשר ימונה גם הוא על ידי האיגוד.

 

ועדת הבחירות אמונה על ניהול הליך הבחירות ובין היתר פרסום הוראות כלליות לגבי  .5

הליך הבחירות ויום הבחירות, הכנת ספר בוחרים ורשימת מועמדים, החלטה בערעורים 



, פרסום החלטות הוועדה ודיון בערעורים על ההחלטות, קביעת על הספר והרשימה

מיקום קלפיות ומינוי ועדות קלפי, ספירת הקולות, פרסום תוצאות הבחירות ושאר 

 הנדרש לצורך ניהול ההליך.

פתוחות עבור משקיפים המבקשים להשתתף יהיו הועדה תתנהל בשקיפות, וישיבותיה  .6

 בהן. 

 

 ספר בוחרים

 

ל בעלי הזכות לבחור )להלן: "פנקס הבוחרים"(. תמצא במשרדי רשימה ראשונה ש .7

 ום לפני יום הבחירות.י 45 -במרחבים ותפורסם לא יאוחר מוהאיגוד 

ועדת הבחירות      וערעור על אי הכללה או הכללה שלא כדין בפנקס הבוחרים יוגש בכתב ל .8

 מים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה.י 20 תוך

 לאחר המועד האחרון להגשתם. מיםי 5 ם תינתן עדתשובה לערעורי .9

יום לפני מועד  15-, ולא יאוחר מאחר מכןל ימים 4עד  ספר הבוחרים הסופי יפורסם .10

 הבחירות. 

 

 המועמדים להיות חברי ועד המנופאים:רשימת 

 

 ימים לפני מועד הבחירות 30המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה  .11

 ימים לפני מועד הבחירות. 25הינו הראשונית ועמדים המועד האחרון לפרסום רשימת המ .12

ימים ממועד  5ועדת הבחירות תוך ועל אי הכללה ברשימת המועמדים, יוגש ל ערעור .13

 פרסום הרשימה.

 ימים מהמועד האחרון להגשת ערעור 5לכל המאוחר עד החלטה בערעורים תינתן  .14

מועד האחרון להחלטה ימים לאחר ה 5דים סופית תפורסם לכל המאוחר עד רשימת מועמ .15

 ימים לפני מועד הבחירות.  7-בערעורים, ולא יאוחר מ

באם לא תוגש מועמדות לנציגות מחוזית במחוז מסוים, יהיה רשאי יו"ר המנופאים  .16

 הנבחר, בהיוועצות עם יו"ר איגוד  הבנייה והעץ, למנות נציג למחוז.

 

 נוהל קלפי:

בהתאם לכמות  2או  1הבוחר יסמן במרחב אליו הוא משויך את נציגי המרחב ) .17

הנציגים בוועד( מקרב המועמדים לתפקיד. בנוסף יסמן הבוחר את נציגו המועדף 

 לתפקיד יו"ר הוועד, מקרב המועמדים לתפקיד יו"ר הוועד.

 ותועדת הקלפי תנהל פרוטוקול הבחירות לפי טופס אחיד שיוכן ע"י ועדת הבחיר .18

 בו ירשמו שעות הפתיחה והסיום של ההצבעה בקלפי, המספר הכולל של

 מעטפות ההצבעה שהועדה קיבלה לרשותה, מספר המעטפות שהוצאו מתוך הקלפי

 פי גיליונות-ושארית המעטפות שבידה עם סיום ההצבעה, סך הכל המצביעים בפועל על

 פירה.המצביעים, וכן כל אירוע חריג שהתרחש במהלך ההצבעה או הס



 בתחנת הקלפי רשאים להימצא חברי ועדת הקלפי, המצביעים, וסדרן במידה ומונה .19

 כזה(. כל מצביע חייב לעזוב מייד לאחר הצבעתו את תחנת הקלפי. לחברי ועדת הבחירות                

 גישה חופשית בכל עת לתחנת הקלפי.               

חנת הקלפי עד גמר ההצבעה של כל תימשך גם לאחר סגירת ת ההצבעהבאם יש צורך  .20

 הבוחרים שהגיעו עד למועד סגירתה. 

 א. הזיהוי בקלפי ייעשה ע"י תעודת מזהה שהנפיקה רשות מרשויות המדינה   .21

 ותעודת הסמכה למנופאי. תמונה ובה רישום מס' תעודת זהות  הנושאת

 בוחר נמצא ברשימת ב. לאחר הזיהוי יבדקו חברי ועדת הקלפי האם שמו של ה                

  הבוחרים של אותה קלפי, ורק מי ששמו נמצא ברשימה זכאי להצביע בה.                     

 ידי -ג.  מי שנקבעה זכותו להצביע יקבל מועדת הקלפי מעטפה, המוחתמת על                

 מחברי וועדת הקלפי. 2וועדת הבחירות המרכזית ובחתימת                      

 גש אל מאחורי הפרגוד ויסמן שמות מועמדים על גבי רשימת המועמדיםיד. הבוחר י                

 ורסמו ע"י וועדת הבחירות.בהתאם להנחיות שיקבעו ויפ                    

 ה. לאחר סימון המועמדים יכניס הבוחר את פתק ההצבעה למעטפה שקיבל מועדת                

 הקלפי וישלשל אותה לתוך תיבת הקלפי, לעיני חבר/חברי ועדת קלפי.                     

 ו.  לאחר ההצבעה יחתום החבר ליד שמו בגיליון המצביעים.                

 ז.  וועדת הקלפי תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי, בכפוף להוראות                 

 .הוראות וועדת הבחירותהתקנון ול                     

 ח.  החלטות וועדת הקלפי יקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה, היו הדעות            

 שקולות יכריע יושב ראש הוועדה.                  

 ספירת הקולות בכל קלפי תבוצע ע"י ועדת הקלפי, בתחנת הקלפי, מיד לאחר גמר     .22

 ההצבעה.            

 קלפי תעביר את הפרוטוקול וסיכומי תוצאות הבחירות בקלפי לועדת הבחירותועדת ה     .23

 הווה חלק של הפרוטוקול ויהיה חתום על ידי. הטופס יעל גבי הטופס שיועד לכך   

 חברי ועדת הקלפי שנוכחו בעת הספירה.     

 

 סיכום ופרסום תוצאות הבחירות

 

 הקלפיות. לות של כלועדת הבחירות תרכז את התוצאות ותדאג לספירת הקו .24

 את תוצאות הבחירות.לאחר סיכום תוצאות הבחירות תפרסם ועדת הבחירות  .25

  הנבחר . את בחירת הוועד הארצי והיו"רהסתדרות עובדי הבניין תאשר  .26

 

 ערעורים

 

יוגשו לרשות ועל כל ענין הקשור לבחירות הללו ועדת הבחירות  חלטותערעורים על ה  .27

 של ההסתדרות. השיפוט


