הצעה לנוהל הצבעה וספירה
)גם לועד העמותה וגם לועדת בקורת(

 .1לשם הנוהל ,מכיון שאיננו יודעים עדיין האם נקבע חסם על גודל הועד ומהו ,נסמן ב X -את גודל
הועד המקסימלי ,כפי שיקבע באסיפה ,בהצבעה פומבית
)לדוגמא X ,יכול להיות  18 , 12אם יקבע שאין חסם לגודל הועד אפשר ,לשם פשטות הנוהל,
לראות  Xשווה ל 1000-שרירותית(.
 .2נבקש שלשה מתנדבים לועדת קלפי )מבין חברי עמותה שלא הגישו מועמדות לא הם ולא בני
משפחותיהם(.
החלטות ועדת הקלפי נעשות ברוב קולות.
 .3לועדת קלפי יכולים להצטרף "משקיפים" .כל מועמד יכול להיות משקיף )או לשלוח מי מטעמו(.
בנוסף ועדת קלפי יכולה לאשר משקיפים כרצונה.
 .4הועד היוצא יכול למנות שני משקיפים מטעמו) .בבחירות הקרובות ,יהיו אלו מירב חביב וגלעד
קורן( ,תפקידם לסייע וליעץ לחברי ועדת הקלפי לגבי ניהול הבחירות והספירה.
 .5רואה החשבון של העמותה יהיה גם הוא משקיף ותפקידו לוודא שהבחירות והספירה מתנהלות
כראוי.
 .6פתקי הצבעה יימסרו לחברי העמותה המבקשים להצביע.
)לאחר ברור חברות בעמותה ,ניתן להצטרף ע"י מלוי טופס במקום – פתק אחד לכל חבר .כל חבר
עמותה שיקבל פתק יירשם ע"י חברי ועדת הקלפי )למנוע הצבעה כפולה((.
דוגמא לפתק הצבעה מצורפת.
נספור את הפתקים שחולקו כך שבסוף התהליך נדע מהי כמות הפתקים שחולקה ) יסומן כ(A-
 .7המצביעים ימלאו את פתקי ההצבעה וישלשלו לקלפי )נקצה לפחות  15דקות להצבעה ממש(
מעטפה אחת לועד העמותה ומעטפה אחרת )שונה בצבע או בצורה( לועדת בקורת.
 .8בסיום ההצבעה ,ועדת קלפי )עם המשקיפים( תעבור עם הקלפי לחדר צדדי.
 .9חברי הועדה ישלפו את הפתקים ויספרו אותם )מספר הפתקים שימצאו יסומן כ.(B-
צריך להתקייםB≤A ,
 .10ועדת קלפי תעבור פתק פתק,
 .aאם הפתק סומן/הוחרג בצורה בולטת כלשהי – נפסל
 .bנספור את מספר המועמדים שסומנו ,אם יותר מ - X-נפסל
 .cלכל מועמד שסומן/נבחר בפתק הנוכחי ,נוסיף אחד בשורה המתאימה לאותו מועמד
בטופס הספירה.
דוגמא לטופס הספירה מצורפת.
 .11נסמן ב Z-את מספר הקולות הכשרים )שלא נפסלו( .אחוז החסימה הוא עשירית )או אחוז אחר
שיקבע( מ ,Z-מעוגל למטה אם צריך .אך לא קטן משלש קולות ) Zשונה לועד העמותה ולועדת
ביקורת(
 .12ועדת קלפי תעבור על טופס הספירה ,ותפסול כל מועמד שלא עבר את אחוז החסימה.
 .13מתוך המועמדים שלא נפסלו ,נבחר את  Xהמועמדים בעלי מרב הקולות .אלו חברי הועד החדש.
באופן דומה לועדת ביקורת.
 .14אם במקום ה-X-י יהיו יותר ממועמד אחד עם אותו מספר קולות ,תתבצע הגרלה בין אותם
מועמדים.
 .15לפי התקנון ¼ מהמקומות בועד משורינים לחברים אשר כהנו בועד היוצא ו ¼-מהמקומות בועד
משורינים לחברים שלא כהנו בועד היוצא.
לשם מלוי דרישה זו,
 .aאם נקבע חסם כלשהו לגודל הועד ,וגם
 .bבועד החדש ,מספר החברים החדשים קטן מ 1/4-חברי הועד )מעוגל כלפי מעלה( ,וגם
 .cיש מעומדים חדשים של נכנסו לועד )גם אם לא עברו את אחוז החסימה(

אזי ,המעומדים החדשים בעלי הקולות הרבים ביותר יוכנסו לועד במקומם של מספר זהה של
החברים "ותיקים" בעלי התמיכה הקטנה ביותר עד למלוי דרישת השריון.
ההגיון של סעיף  14למעלה )שמוש בהגרלה אם צריך( יחול גם במקרה זה,
באופן סמטרי ננהג לגבי השריון לחברים ותיקים.
 .16אם נבחרו פחות משני מועמדים לועד .הועד הישן ממשיך לכהן .עד לבחירות חוזרות באסיפה הבאה.
)כנ"ל לועדת ביקורת(
 .17בתום ההצבעה ,יפרסמו חברי ועדת הקלפי את התוצאות .כל משקיף יכול לשאת את דברו לגבי
ותקינות הליך הספירה והתוצאות.
 .18כל חבר עמותה יכול להגיש ערעור על תוצאות הבחירות תוך שבועיים ממועד פרסום התוצאות.
הערעור יטופל ע"י חברי ועדת בקורת של העמותה ,תוך שבעה ימים לכל היותר.
 .19היה וועדת בקורת החליטה לקבל את הערור ,יתבצעו בחירות חדשות בהליך מזורז תוך  21יום מיום
קבלת הערעור.

דוגמא/סקיצה לפתק הצבעה
)שימו לב ,הערך של  Xאיננו ידוע כרגע ,יקבע באסיפת העמותה(
לפניך רשימת המועמדים לועד העמותה/ועדת ביקורת.
עליך לבחור עד ___ __Xמועמדים.
אם יסומנו יותר מ ___ ___Xמועמדים הפתק יפסל
פתק הצבעה עם סימונים/עיטורים/קיפולים מיוחדים ייפסל כדי להגן על סודיות הבחירות
)שמות המועמדים מסודרים לפי א"ב של שם פרטי  +שם משפחה(
סדורי
1
2
3
4

שם פרטי
אברהם
רמי
תמר

שם משפחה
רומנו
אביבי
כהן

סמן את נבחריך





)פתק נפרד לועדת ביקורת(

סה"כ סימנתי _____ מועמדים לועד העמותה )נועד לשם הבקרה ,לא אמור לעלות על (X

דוגמא/סקיצה לטופס ספירת הקולות
ימולא בשיטה ה"מצרית העתיקה" כלומר קו אנכי ליחידה מאחד ארבע  ,קו אלכסוני סוגר חמישיה
"
סדורי שם פרטי
אברהם
1
רמי
2
תמר
3
4

שם משפחה
רומנו
אביבי
כהן

)טופס נפרד לועדת ביקורת(
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