
 

 

 (ר"ע" )ארגון הפרמדיקים הישראלי –י "אפ"

 9302לאפריל  03 – 92ת נוהל בחירו

 כללי . 0

 

: להלן" )ארגון  הפרמדיקים הישראלי –י "אפ"נוהל זה מטרתו להגדיר את שיטת הבחירות של עמותה  .א

 . וחברי ועדת הביקורת של העמותה הוועדבבואה לבחור את חברי "( העמותה"

 

את פעילותה של ועדת הבחירות , את ניהול פנקס הבוחרים, נוהל מגדיר את דרך ביצוע הבחירותה .ב

 .את התנאים לבחירת החברים במוסדות השונים ואת הליך אישור הנבחרים, וסמכויותיה

 

, הוגן, שוויוני, טירות למוסדות העמותה ייעשו על פי הליך דמוקרמטרתו של נוהל זה הינו לוודא כי הבחי .ג

 .במשרד המשפטים ניהול התקין של רשם העמותותהעונה על כללי המסודר ו, חסוי

 

 .יגברו הוראות התקנון, בכל סתירה בין הוראות נוהל זה לבין הוראות תקנון העמותה בנושא .ד
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, 580588010' ר מס"ע, "ארגון הפרמדיקים הישראלי –י "אפ" "העמותה"

 .המאגדת את ציבור הפרמדיקים בישראל שהצטרפו לשורותיה 

 

 .האסיפה הכללית של העמותה  "האסיפה"

 

 .של העמותה המנהל הוועד              "הוועד"

 .0891-ם"תש, חוק העמותות                         "החוק"            

  .תקנון העמותה             " קנוןהת"



 

 

 .ועדת הביקורת של העמותה  "ועדת ביקורת"

 .פרמדיק שהתקבל כחבר בעמותה בהתאם להוראות החוק והתקנון " חבר עמותה"

 .כהגדרתו בתקנון "ידיד עמותה"

ויפורסם באתר האינטרנט  הוועדמועד לקיום בחירות אשר ייקבע על ידי  "מועד הבחירות" 

 .של העמותה ובכל אמצעי פרסום נוסף שייבחר על ידי הוועד

 זהות הרשאים להצביע  .0

 .כל חבר עמותה הינו בעל זכות הצבעה .א

 .הצבעתו של כל חבר בעמותה שקולה לקול אחד .ב

 .ההצבעה תבוצע על ידי חבר העמותה בהתאם לרישומי פנקס החברים של העמותה .ג

לא תותר הצבעה של נציג מטעמו של החבר או הצבעה על פי . ידי חבר עמותה בעצמו ההצבעה תבוצע על .ד

 .ייפוי כוח

 

 ועדת בחירות . 4

לוודא כי הליך הבחירות , הוועד ימנה ועדת בחירות לעמותה אשר תפקידה יהיה לנהל את הליך הבחירות  1.0

ולוודא כי הוא נעשה באופן תקין  לפקח על הליך הבחירות, מבוצע על פי נוהל זה ועל פי הוראות הדין

 .ושוויוני ולאשר את תוצאות הבחירות לאחר סיומן

 3ועדת הבחירות תמונה על ידי וועד העמותה ותמנה , כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הוועד של העמותה  1.4

 :חברים שהרכבם יהיה כדלקמן

 .חבר העמותה שאינו משתתף כמועמד בבחירות .א

 .משפטיתחבר עמותה בעל מיומנות  .ב

 העמותה של  הוועדעל ידי  העמותה אשר מונ ברח .ג

 .ועדת הבחירות תקבע לעצמה את סדר ישיבותיה ואת אופן ניהולן    1.3 

 .חבריה 3קוורום חוקי לישיבותיה של ועדת הבחירות יהיה     1.1 



 

 

 . ועדת הבחירות תדון בכל עניין העומד על הפרק בנוגע לבחירות ובנוגע לקיומו של נוהל זה 1.4 

 :תבצע ועדת הבחירות את הפעולות הבאות, בין השאר

 .ועדת הבחירות תאשר את פנקס החברים של העמותה .א

 . ועדת הבחירות תאשר את רשימת המועמדים לבחירות על בסיס פנקס החברים .ב

להורות למועמד לפעול בדרך מסוימת ואף להמליץ לוועד העמותה לפסול , הוועדה תהא רשאית להזהיר מועמד .ג

 הוועד של. אז תנמק ועדת הבחירות את החלטתה ותפרט את נימוקיה בכתב. מועמד מלהתמודד בבחירות

 . לאחר שקיבל תגובתו, דהחלטה הסופית בנוגע לפסילת המועמהעמותה המכהן יצביע על ה

 .לשם אישורה תאשר את תוצאות ההצבעה ותציגן בפני האסיפה הכללית ועדת הבחירות .ד

 

 רשימת הבוחרים . 5

יקבע את מועד הבחירות ואת מספר המקומות בוועד המנהל ובוועדת הביקורת המיועדים לאיוש  הוועד .א

 .במסגירת הבחירות הקרובות

 "(.ספר הבוחרים:"להלן)יהיה אחראי לנהל רשימה מסודרת של הבוחרים   הוועד .ב

 .ימים לפני מועד הבחירות יעביר הוועד את ספר הבוחרים לוועדת הבחירות 31עד  .ג

תאשר ועדת הבחירות את ספר הבוחרים ואישורה יהווה את רשימת , ימים לפני מועד הבחירות 40עד  .ד

לשינוי או  ,הרשימה שתאושר תהיה סופית ולא תהא נתונה לערעור. הבוחרים הסופית לקראת הבחירות

 .לעדכון

באם החליטה ועדת הבחירות להעמיד בפני פסילה את מי מהבוחרים המפורטים בספר , על אף האמור .ה

וועד העמותה המכהן יצביע על ההחלטה . יהיה עליה לעשות זאת מנימוקים מפורטים בכתב, הבוחרים

 .הסופית בנוגע לפסילת זכותו של חבר העמותה לבחור או להיבחר

אולם כל חבר , ועדת הבחירות לא תפרסם את רשימת הבוחרים מחשש לפגיעה בפרטיות חברי העמותה .ו

יום לפני הבחירות  01העמותה יוכל לעיין בה במחשבי העמותה לאחר הגשת בקשה מתאימה לפחות 

רישום שמות או כל סוג העתקה , צילום, הקלטה, לא תאושר הדפסה. ובהתאם להוראות הדין ובכפוף להן

 . אחר של רשימת החברים ממסך המחשב
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, כל חבר העמותה המעוניין להיבחר במסגרת הבחירות לתפקידים השונים יגיש בקשת מועמדות לבחירות .א

 : כמפורט להלן

 .בקשת מועמדות לכהונת חבר ועד( 0

 .בקשת מועמדות לכהונת חבר בוועדת ביקורת( 4

ויקבל אישור בחוזר על הגשת  ceo@emtp.org.ilל "המועמד יגיש את הבקשה באמצעות כתובת הדוא .ב

 .מועמדותו וכי מועמדתו נקלטה

מועמד אשר יגיש . מועמד יהיה רשאי להגיש מועמדות או לחברות בוועד או לחברות בועדת הביקורת .ג

 .יפסל על הסףבמקביל הוועדות  יתלשמועמדות 

ימים  01-או חבר ועדת הביקורת תותר עד ולא יאוחר מ/לתפקיד חבר הוועד העמותה והגשת מועמדות  .ד

 .בקשות אשר יוגשו באיחור יפסלו על הסף. לפני מועד הבחירות

, מייד עם תום המועד להגשת מועמדות תימסר רשימת החברים שהגישו מועמדותם למוסדות העמותה .ה

 .לוועדת הבחירות

תקינות המועמדים על בסיס פנקס חברים ולפי כללי תקנון העמותה ותאשר את ועדת הבחירות תבדוק את  .ו

 .ימים לפני מועד הבחירות 7-רשימת המועמדים הסופית עד ולא יאוחר מ

מייד עם אישור רשימת המועמדים על ידי ועדת הבחירות תפרסם העמותה את הרשימה באתר האינטרנט  .ז

 .שלו ובכל אמצעי תקשורת נוסף שימצא לנכון

 : לא יבחר כחבר ועד מנהל או חבר ועדת הביקורת

 .מי שמשרת את העמותה בשכר .א

 .מי שאינו חבר בעמותה .ב

 .מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל .ג



 

 

 . מי שהורשע בעבירה שיש עמה קלון .ד

 .בהתאם לכל דין או הסכם, מי שעשוי להיות בניגוד עניינים לניהול מוסדות העמותה .ה

 היה חבר העמותה משך שנה טרם הגשת מועמדותו מי שלא .ו
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מועמד . המועמדים לבחירות ינהגו ביושר ובהגינות בפעילותם במסגרת הבחירות וכלפי יתר המועמדים .א

 .בחירותב ויתר המועמדים כחלק מההתמודדותיהיה רשאי לפגוע או להשמיץ מי מ לבחירות לא

 

להביא את דבר מועמדותם בפני כמה שיותר מחברי העמותה לשם  המועמדים בבחירות יהיו רשאים .ב

, פרסום ברשתות חברתיות, פניה לחברים: תוך שימוש באמצעים שונים כגון, שכנוע לתמוך במועמדותם

 .ראיונות  ושימוש באמצעי תקשורת מקובלים אחרים, חלוקת פלאיירים

 

 .בכל פנייה ופרסום ישמור המתמודד על כבוד המקצוע .ג

 

אסור באיסור חמור מתן טובת הנאה . על כל מועמד להקפיד לשמור על טוהר הבחירות, אף האמורעל  .ד

אישית לבוחר כדי להשפיע על הצבעתו בבחירות או ביצוע כל פעולה אחרת העלולה לשבש ולסלף את 

 .כגון איומים באופנים שונים, שיקול דעתו של הבוחר

 

יוגשו בכתב לוועדת הבחירות והיא תהא רשאית לדון בהן , תלונות על הפרת כללי טוהר המידות בבחירות .ה

 . 1ולהפעיל את סמכויותיה כאמור בסעיף 
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הבחירות לעמותה יהיו בחירות חשאיות אשר יבוצעו , של העמותה הוועדאלא אם יקבע אחרת על ידי  .א

 .באמצעות הצבעה שתבוצע מרחוק באמצעות רשת האינטרנט

בו יתאפשר לקיים את ( "אתר הבחירות:"להלן)העמותה תקים דף אינטרנט ייעודי לצורך קיום הבחירות  .ב

 .באינטרנטלחילופין תשכור שירותיה של חברה המתמחה בביצוע הצבעות  ,ההצבעות



 

 

 ..למערכת הבחירות המקוונתכל חבר העמותה הרשום בפנקס חברים יקבל שם משתמש וסיסמה  .ג

 .הקשת שם המשתמש והסיסמה תאפשר את ביצוע הבחירה במועמדיםמערכת באמצעות כניסה ל רק

. לאמצעי הקשר שלו' ד 41ישלח קוד אישי שתקף למשך ( ביום הבחירות)בעת כניסת בוחר למערכת  .ד

תקף רק להתקן שבו )שהוקצה לו בכניסה  Session -ה ישמש את הבוחר עצמו בלבד התקף לקוד ז

בוחר . ניסיונות שגויים של כניסה או הכנסת קוד 4בוחר יחסם לאחר (. הבוחר משתמש במועד הכניסה

. פי ללא פעילותבקל' ד 41-בוחר לא יוכל לשהות יותר מ. פעמים ולאחר מכן יחסם 3יוכל לקבל קוד עד 

 .נס לשלב ההצבעה לאחר שהצבעתו נרשמהיכבוחר לא יורשה לה

שעות ברציפות על מנת לאפשר לכלל  41הצבעה דרך אתר האינטרנט של הוועדה תתקיים במשך לפחות  .ה

כאשר אחוזי , במידת הצורך. החברים הרשומים בפנקס הבוחרים אפשרות להצביע באתר הבחירות

 .שעות נוספות 41 -להאריך את משך הבחירות ב הצבעה יהיו נמוכים רשאית וועדת הבחירות

מועמדים מתוך רשימת המועמדים המפורסמת  4כל חבר עמותה הרשום בפנקס חברים יבחר בשמות של  .ו

מועמדים מתוך רשימת המועמדים המפורסמת באתר הבחירות  3-באתר הבחירות לחברות בוועד המנהל ו

 . לחברות בוועדת הביקורת

 .קולות בין מועמדיםלא תתאפשר העברת  .ז

ימי עבודה מתום המועד האחרון להצבעה  7ספירת הקולות בבחירות תיעשה על ידי ועדת הבחירות עד  .ח

 .י חברי הוועדה"ותסוכם בפרוטוקול חתום ע

 .ימים מתום ספירת הקולות 3תוצאות הבחירות יפורסמו על ידי ועדת הבחירות תוך  .ט

 .המועמדים ומספר הקולות שקיבל כל אחד מהם הפרסום הרשמי של התוצאות יכלול את רשימת .י

בהתאם למספר ) המנהלמועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר ייבחרו לתפקיד חברי הוועד  4 .יא

 . לתפקיד חברי ועדת הביקורת של העמותה 3-ו( המקומות הפתוחים להצבעה

ממועד פרסום התוצאות ערעור על תוצאות הבחירות ניתן להגיש לוועדת הבחירות תוך שבוע ימים  .יב

ערעור שיוגש לוועדה יידון בה .  orendatel@gmail.comר הוועדה "של יו דואר האלקטרוניהסופיות ל

החלטתה ותנמק ועדת הבחירות תפרסם . תוך שבוע ימים מיום הגשתו ויוכרע בוועדה לפי דעת הרוב

 .בכתב

 . לא יהיו נתונות לערעור נוסףוהחלטותיה של ועדת הבחירות בערעור יהיו סופיות  .יג



 

 

תאשר את , תתכנס האסיפה הכללית של העמותההסופיות ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות  14תוך   .יד

תוצאות הבחירות ותמנה באופן רשמי את המועמדים שנבחרו כחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת של 

 .העמותה

 .חלו החברים במילוי תפקידם כחברי הוועדי, לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית לתוצאות הבחירות .טו

את האחראי על גיוס משאבים , את הדובר, את הגזבר, ר העמותה"חברי הוועד החדש יבחרו מתוכם את יו .טז

 .ואת מזכיר הוועד בישיבתם הראשונה

 .בחירתם של חברי הוועד וועדת הביקורת תדווח לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות .יז

 

 

 

 דורון שפיר                                            ד"עו, אורן דטל                               אנטון קרוגר

 וועדה חבר                                           וועדת בחירות ר"יו                                וועדה חבר 

 


