פרוטוקול ישיבת ועדת בחירות לועידה ה 18-של הסתדרות המעו"ף
24/5/2018
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אלין זילברשטיין ,עו"ד יו"ר הוועדה.
אופיר אלקלעי ,עו"ד – חבר.
עדי זמיר ,עו"ד – חבר.
רוני כהן – חבר.
רונן אהרוני ,עו"ד – חבר.
דינה אלימלך – חברה.
ראובן פרי – חבר.

התנצלו:
 .1רמי בן גל.
 .2גיל בר טל.
מוזמנים נוספים:
עו"ד בני כהן – היועמ"ש לוועדת הבחירות.
דניאל בן דוד – מזכירת ועדת הבחירות.

נדון והוחלט כדלקמן:
 .1אישור תאריך הבחירות:
הוועידה מתקיימת אחת לחמש שנים.
תאריך הבחירות נקבע ליום  18/10/2018בכפוף לאישור האגף לאיגוד מקצועי.
מזכירת הוועדה תפנה בפנייה רשמית לאגף לאיגוד מקצועי לקבלת אישור למועד הבחירות.

 .2קביעת מפתח לצירי הוועידה.
 .2.1סה"כ  240,230בעלי זכות בחירה לחלק ל 551-צירים =  436בז"ב ,זהו המפתח לצירי הוועידה.
 .2.2ועדת הבחירות מחליטה לתת ציר אחד לכל מקום עבודה אשר הינו מעל ל 200-עובדים ועד ל
 436עובדים וזאת על מנת לתת ייצוג למרבית מקומות העבודה בהתאם לסעיף 6ב' לתקנון
הבחירות.
 .2.3במידה ועדיין יוותרו צירים נוספים לחלוקה ,ועדת הבחירות תקיים מנגנון לתיקון עיוותים
כאשר הרעיון המרכזי הוא להעניק ייצוג למקומות העבודה הקטנים נוספים מהפריפריה
שהינם מתחת ל 200-בעלי זכות בחירה.
 .2.4הקצאת הצירים למקומות העבודה תתפרסם באתר הסתדרות המעו"ף
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 .3אישור מכתב בקשה לראשי הוועדים למינוי צירים
הוצג לחברי הוועדה מכתב הזימון לראשי הוועדים בפני חברי וועדת הבחירות.
החלטה  -ועדת הבחירות מאשרת את מכתב הבקשה למינוי צירים .במסגרת המכתב תוצא הנחיה
לכל הוועדים לפרסם בקרב כלל העובדים במקום העבודה את קיומו של הליך הבחירות ,וכי
החלטות וועדת הבחירות תפורסמנה באתר הסתדרות המעו"ף.
החלטה  -תקנון הבחירות של הסתדרות מעו"ף יפורסם באתר הסתדרות המעו"ף.
החלטה – כל מכתב שיוצא לראש ועד ילווה בטלפון לוועד על מנת לוודא את קבלת המכתב ואת
משלוח שמות הצירים במועד הנקוב במכתב.
 .4מועד אחרון להגשת שמות הצירים על ידי ראשי הוועדים:
 .4.1יינתנו  14ימים לכל ראש וועד להעביר את שמות הצירים ממקום העבודה שלו.
 .4.2במידה ומקום עבודה לא יגיש את שמות הצירים בתוך  14ימים מיום משלוח המכתב ,תועבר
זכות מינוי הצירים לוועדת הבחירות אשר תקבל החלטה בנוגע להעברת הצירים למקום
עבודה אחר.
 .4.3בתוך  10ימים מרגע קבלת שמות הצירים תתבצע בדיקת רשימות הצרים לעניין  0.95השעיה
וכו' וועדת הבחירות רשאית לפסול.
 .4.4בתום המועד למשלוח שמות הצירים על ידי ראשי הוועדים תפורסם ראשונית וחלקית רשימת
הצירים באתר האינטרנט של הסתדרות המעו"ף.
 .4.5בתוך  10ימים לאחר פרסום רשימת הצירים הראשונית תהיה אפשרות לערער על הרשימה.
 .5מינוי ועדת ערעורים:
אופיר אלקלעי ,עו"ד
רונן אהרוני ,עו"ד
עדי זמיר ,עו"ד
גיל בר טל ,עו"ד
 .6מינוי צירים לייצוג הגמלאים:
בישיבה הבאה תובא הצעה בפני ועדת הבחירות למינוי צירים אשר ייצגו את הגמלאים.
 .7כללי
החלטות הוועדה תפורסמנה באתר הסתדרות המעו"ף.
הישיבה ננעלה
נרשם על ידי עדי זמיר ,עו"ד
חבר ועדת הבחירות
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