ביום  12.7.2022קיבלה המועצה הארצית של הסתדרות העובדים הלאומית (להלן" :ההסתדרות") החלטה על היערכות
לקיום הועידה הארצית ה 21-של ההסתדרות (להלן" :הועידה") ,ובכלל זה על עריכת בחירות ל 150-נציגי החטיבות בועידה
(להלן" :הבחירות") .הבחירות יערכו ביום .13.09.2022
הזכות לבחור ולהיבחר – הזכות לבחור בנציגי החטיבות לועידה תוקנה לכל מי שהוא חבר בהסתדרות שנה אחת לפחות
ושילם את כל דמי החבר המוטלים עליו .הזכות להיבחר כאחד מנציגי החטיבות לועידה תוקנה לכל מי שהוא חבר
בהסתדרות שנתיים לפחות ושילם את כל ד מי החבר המוטלים עליו .למרות האמור לעיל ,הזכות להיבחר כנציג החטיבות
לועידה תוקנה גם למי שהוא חבר בהסתדרות רק שנה ,ובלבד שהוא משתייך למקום עבודה שההסתדרות הינה הארגון
היציג במקום מזה שנה לפחות ושילם את כל דמי החבר המוטלים עליו.
לוחות זמנים ומועדים בקשר לבחירות – להלן ריכוז המועדים העיקריים בקשר לבחירות:
עד לתאריך (כולל)
ערעור על ספר הבוחרים

18.7.2022

קביעת ספר בוחרים סופי לכל חטיבה

28.7.2022

הגשת מועמדות

28.7.2022

קביעת רשימת המועמדים הכשרים

9.8.2022

קביעת ספר מועמדים סופי לכל חטיבה

21.8.2022

מועד אחרון להודעה על הסדר בין מועמדים

6.9.2022

מועד הבחירות

13.9.2014

ספר הבוחרים – כל חבר הסתדרות בעל זכות לבחור רשאי לעיין בספר הבוחרים של החטיבה אליה הוא משתייך .את
העיון ניתן לבצע במשרדיה הראשיים של ההסתדרות ,ברח' המעיין  ,4בניין ליגד ( 2קומה  ,)2מודיעין (להלן" :משרדיה
הראשיים של ההסתדרות") ,בימים  17.07.2022 ,14.07.2022ו ,18.07.2022 -בין השעות  ,9:00 - 14:00בתיאום
מראש עם הגב' עירית לנקרי בטלפון .08-9523802
ערעור על ספר הבוחרים  -כל חבר הסתדרות בעל זכות לבחור רשאי לערער על ספר הבוחרים של החטיבה אליה הוא
משתייך ,וזאת עד ליום  .18.07.2022הערעור יוגש בכתב ויימסר לועדת הבחירות במשרדיה הראשיים של ההסתדרות,
בין השעות  , 9:00 - 14:00לידי הגב' ספיר כהן או הגב' עירית לנקרי .לא ניתן לשלוח את הערעור בדואר .ערעור שיוגש
לאחר מועד זה לא יתקבל ולא ידון.
קביעת ספר הבוחרים הסופי  -ספר הבוחרים הסופי לכל חטיבה יקבע עד ליום  .28.07.2022כל חבר הסתדרות בעל
זכות לבחור או להיבחר רשאי לעיין בספר הבוחרים הסופי של החטיבה אליה הוא משתייך .את העיון ניתן לבצע במשרדיה
הראשיים של ההסתדרות ,בימים  ,31.07.2022 - 02.08.2022בין השעות  ,9:00 - 14:00בתיאום מראש עם הגב' עירית
לנקרי בטלפון .08-9523802
הגשת מועמדות לנציגי החטיבות בועידה – כל חבר הסתדרות בעל זכות להיבחר רשאי להגיש מועמדות להיבחר לנציגות
חטיבת הבחירה אליה הוא משתייך .הגשת המועמדות תתבצע עד ליום  28.7.2022באמצעות הגשת טופס הגשת
מועמדות שנוסחו יקבע ע"י ועדת הבחירות .את טופס הגשת המועמדות ניתן יהיה לקבל במשרדיה הראשיים של
ההסתדרות .כמו כן ,הטופס יהיה זמין להורדה באתר האינטרנט של ההסתדרות .טופס הגשת המועמדות יימסר לועדת
הבחירות ,במשרדיה הראשיים של ההסתדרות ,עד ליום  .28.07.2022לא ניתן לשלוח את טופס המועמדות בדואר .ועדת
הבחירות תפרסם עד ליום  21.07.2022הודעה על ימי ,שעות ומקום ההגשה של טפסי המועמדות .ההודעה כאמור

תפורסם בשני עיתונים יומיים וכן באתר האינטרנט ובמשרדיה הראשיים של ההסתדרות .רשימת המועמדים הכשרים
תקבע על ידי ועדת הבחירות עד ליום .09.08.2022
ערעור על פסילת מועמדות  -אדם שמועמדתו לא אושרה על ידי ועדת הבחירות יהיה רשאי לערער על ההחלטה בתוך
שלושה ימי עבודה מיום שקיבל את החלטת ועדת הבחירות ,או בתוך  5ימי עבודה ממועד משלוח ההחלטה ,לפי המוקדם
מביניהם .הערעור יוגש בכתב ויימסר לועדת הבחירות במשרדיה הראשיים של ההסתדרות ,בין השעות ,9:00 - 14:00
לידי הגב' ספיר כהן או ה גב' עירית לנקרי .לא ניתן לשלוח את הערעור בדואר .ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל ולא
ידון.
ערעור על תוצאות הבחירות  -התפרסמו תוצאות הבחירות ,יהיה כל מועמד רשאי להגיש ערעור על תוצאות הבחירות ועל
חוקיותן .הערעור יוגש לבית הדין של ההסתדרות ,תוך לא יאוחר משלושה ימי עבודה לאחר פרסום תוצאות הבחירות.
איסור תעמולה נגדית או שלילית – בהתאם להוראות סעיף  29לחוקת הבחירות לועידה הארצית של ההסתדרות (להלן:
"חוקת הבחירות ") ,תעמולת בחירות נגדית או שלילית מצד או מטעם מועמד כנגד רעהו ,בכל אמצעי או דרך  -אסורה
בהחלט .ועדת הבח ירות תהא רשאית לפסול את זכותו של חבר הסתדרות לבחור או להיבחר אם מצאה כי ניהל תעמולה
בניגוד להוראות חוקת הבחירות ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוקת הבחירות.
החלטות ועדת הבחירות  -החלטות ועדת הבחירות הן סופיות ,אך ניתן יהיה לערער עליהן לבית הדין של ההסתדרות
בשל פגם מהותי או אם נפלה טעות העולה לכדי הפרה של חוקת ההסתדרות או של חוקת הבחירות .הערעור יוגש לבית
הדין לא יאוחר מתום שלושה ימי עבודה מיום קבלת ההחלטה על ידי ועדת הבחירות ,אלא אם נקבע אחרת בחוקת הבחירות
או בהחלטה של ועדת הבחירות.

ועדת הבחירות

