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 תקנון בחירות 

 . 2021אפריל  להנהלת הפורום לביטחון ואבטחה

 

 הרכב הועדה: 

 וועדת הבחירות. יו"ר  – עופר בן מנשה

   חבר. – ערן כהן

 חבר.  –אפי בן חמו 

   חבר וועדת ביקורת. – יוסף מבס

 

 הנהלת הפורום. נהלים לבחירת 

 : מטרה

להלן: ואבטחה  הנהלת הפורום לביטחוןתקנון זה נועד להסדיר את בחירת חברי 
 החברים ב"פורום לביטחון ואבטחה". כמייצגת את כלל  "הנהלת הפורום"חברי 

 

 הגדרות: 

 כמפורט להלן:  "בוחר" .1

 חבר הפורום לביטחון ואבטחה .  .1.1

 . בכל מקרה, למען הסר ספק, זכות בחירה לבוחר הינה פעם אחת בלבד  .1.2

 

 זכאות לבחירות .2

 הזכאות לבחור ולהיבחר: -תנאי סף .2.1

בשנת  ששילם דמי חברות שנתיים –" חבר הפורוםזכאי לבחור " .2.1.1

ל"פורום לביטחון ואבטחה", ועומד  החברות בה מתקיימות הבחירות

 בקריטריונים לחברות בפורום זה. 

ששילם דמי חברות שנתיים ל"פורום  –" חבר הפורוםבחר "זכאי להי .2.1.2

ועומד    בעל ותק של שנה אחת לפחות כחבר לביטחון ואבטחה"

 בקריטריונים לחברות בפורום זה. 

 ספר הבוחרים:  .2.2

   בפורום, ושילמו דמי חבר.פעילים, אשר רשומים  מחבריםייבנה  .2.2.1

 .  ואבטחה""הפורום לביטחון ספר הבוחרים יוחזק במשרדי  .2.2.2

 

 : ייזום עריכת הבחירות .3
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של   הלהיבחרשנים וימשיך כהונתו עד  2ייבחר לתקופה של  חבר הנהלה .3.1

 . חדשה הנהלה

במקרים מיוחדים ניתן לסטות מהמועדים הנ"ל, בכפוף לאישור וועדת  .3.2

 . הביקורת

 הרכבה ותפקידיה –וועדת הבחירות  .4

 לצורך עריכת הבחירות, תוקם וועדת בחירות.   .4.1

 חברים ויו"ר. משלושהועדת הבחירות תמנה לא פחות  .4.2

   עופר בן מנשה.יושב ראש הועדה:  .4.3

 יו"ר ועדת הבחירות. מזכיר הנהלת הפורום וחברי הועדה: ימונו ע"י  .4.4

 החלטות וועדת הבחירות יתקבלו בהסכמת רוב חבריה.  .4.5

 תכריע ביניהן דעת יו"ר הועדה. במקרים של דעות שקולות,  .4.6

 

 תפקידי וועדת הבחירות הינם: .5

 לפקח על מהלך הבחירות ולוודא כי יתנהלו בהתאם לתקנון. .5.1

 לאשר ו/או לדחות בקשות להיכלל ברשימת המועמדים.  .5.2

 לאשר את המועמדים.  .5.3

 לשמש וועדת ערעורים בכל נושא הקשור למהלך התקין של הבחירות.  .5.4

 תוצאות הבחירות.לאשר את מניין הקולות ואת  .5.5

 על בחירתם.  הנהלת הפורוםלהודיע לחברי  .5.6

 את תוצאות הבחירות.  בכנסלפרסם  .5.7

 . בחירתםלאחר  חברי ההנהלהישיבה הראשונה של לוודא כינוס  .5.8

 ות.שאית לקבל החלטות החורגות מהתקנועדת הבחירות רו .5.9

 ועדת הבחירות תפעל למניעת בחירות בניגוד לתקנון. .5.10

 בהתאם לתקנון.   חבר הפורוםלאשר את זכות הבחירה של כל  .5.11

 את תיבת הקלפי ולהעבירה למקום הריכוז של ועדת הבחירות.  לסגור .5.12

 

 

 

 

 

 

 

 : הגשת מועמדות .6

 מתאימים למועמדים.   תצא בקול קורא ותספק טפסים הנהלת הפורום, .6.1
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 הגשת המועמדים תיעשה על גבי טופס הגשת המועמדים.   .6.2

 .פעיל ועומד בתנאי הסף  חבר פורוםרשאי להגיש מועמדות רק  .6.3

, ס מועמדות ויגישו , הרוצה להגיש מועמדותו לבחירות, ימלא טופחבר  .6.4

 .לוועדת הבחירותלהנהלה או 

, באתר או בפני וועדת הבחירות בכנס הפורום  המועמד יגיש מועמדותו .6.5

   .002:1עד לשעה  28/04/2021 -יך הבתאר

 וועדת הבחירות תבדוק תאמת ותאשר את המועמד.  .6.6

 . חברים 9מעל חייב להיות להנהלת הפורום מספר המועמדים  .6.7

 חברים.  3מספר המועמדים לוועדת הביקורת חייב להיות מעל  .6.8

אם לא יהיו מספיק מועמדים לבחירה, יתאפשר לוועדת הבחירות לתת  .6.9

, והבחירות יבוצעו באתר להגשת מועמדויות נוספותיום  7ארכה של 

 הפורום לביטחון ואבטחה. 

אם גם לאחר הארכה זו לא יהיו מספיק מועמדים, יעלה הנושא לדיון   .6.10

 בוועדת הבחירות אשר תחליט על כיווני הפעולה.

בכל עת,  מועמד רשאי להסיר את מועמדותו על ידי הודעה בכתב לוועדת  .6.11

ות קיבל את המכתב, אולם אינו רשאי לחזור בו שיו"ר ועדת הבחירולוודא 

 מהסרת מועמדותו.

 וועדת הבחירות תודיע למועמדים בדבר החלטותיה.   .6.12

 ההודעה למועמד שנפסל תציין את נימוקי הפסילה.  .6.13

ב', במקומות שייקבעו -רשימת המועמדים תפורסם ברבים, לפי סדר א' .6.14

 ע"י ועדת הבחירות.

 

 : ערעורים .7

תשמש כוועדת ערעורים ותקבע את המועד והדרך להגשת  וועדת הבחירות  .7.1

 הערעורים. 

רשאי להגיש ערעור על רשימת   שהוא בעל זכות בחירה,  חבר בפורום,כל  .7.2

 המועמדים לוועדת הבחירות 

   .מועמד שמועמדותו לא אושרה רשאי להגיש ערעור לוועדת הבחירות .7.3

 

 

 

 : פרסום .8

יות על הבחירות ודרך וועדת הבחירות תפרסם ברבים מידע, הבהרות והנח .8.1

 ניהולן.
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הכרזה ראשונה על קיום הבחירות, שיטת הבחירות, זכאות לבחור   .8.2

באחריות וועדת הבחירות והנהלת  נהלי הגשת המועמדות ,ולהיבחר

 הפורום. 

יידע לרשימת המועמדים כפי שאושרה על ידי ועדת הבחירות תפורסם כדי  .8.3

   חברי הפורום.את 

 

 מתקיים בשני אופנים:  –הליך ההצבעה  .9

 :הצבעה מקוונת .9.1

כאמור חבר פורום ששילם דמי חברות שנתיים בשנת החברות בה   .9.1.1

הפורום  ירות שמכל סיבה שהיא לא הגיע לכנסמתקיימות הבח

רשאי להצביע   – 28/04/2021 -לביטחון ואבטחה ביום הבחירות ה 

   באופן מקוון.

 הכנס. ההצבעה המקוונת אינה מיועדת למשתתפי  .9.1.2

ביום הבחירות יועלו לאתר "הפורום לביטחון ואבטחה" שמות   .9.1.3

 המועמדים לבחירה להנהלת הפורום ולוועדת הביקורת.

 2מועמדים לחברי הנהלת הפורום ועד  5על המצביע לרשום במייל, עד  .9.1.4

 מועמדים לוועדת הביקורת .

מועמדים  5-או פחות מ  5למען הסר ספק: מייל אשר סומנו בו   .9.1.5

הוא    2-מועמדים לוועדת הביקורת או פחות מ 2 -ורום(, ו)להנהלת הפ

מייל כשר, אך מייל אשר סומנו בו למעלה משניהם בהתאמה  

 מועמדים הוא בחירה פסולה. 

כתובת המייל של השולח חייבת להיות כתובת מייל המוכרת  .9.1.6

 . 2021והרשומה בפועל בשנת החברות 

מהשעה  04/2021/72  -בתאריך ה תפתח להצבעה ההצבעה המקוונת  .9.1.7

, לא יתקבלו הצבעות שנשלחו שאינן בטווח  0000:ועד לשעה  0041:

 השעות הנ"ל.

 bchirot21@gmail.comהמייל למשלוח הבחירה הוא:  .9.1.8

למען הסר ספק, רק מזכיר הפורום וחברי וועדת הקלפי נגישים למייל   .9.1.9

 סודיות מוחלטת ושמירה על טוהר הבחירות.  זה וחלה עליהם חובת

 

ותמשך עד לשעה  04/2021/82 -בתאריך ה13:45תחל בשעה הצבעה ידנית  .9.2

14:15. 

המצביע יפנה לשולחן וועדת הקלפי, יציג תעודת זהות או רישיון   .9.2.1

. ועדת הקלפי תוודא כי שמו  , או תעודת חברנהיגה או דרכון בתוקף

mailto:bchirot21@gmail.com
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רשאי  ויהא והמצביע יחתום את שמו בספר כחבר בפורוםמופיע 

 . להצביע

 המצביע יקבל טופס הצבעה חתום על ידי נציג וועדת הקלפי. .9.2.2

 המצביע יסמן על טופס ההצבעה את שמות המועמדים שבחר.  .9.2.3

 -לחברי הנהלת הפורום ו מועמדים 5על המצביע לסמן שמות של עד  .9.2.4

 יבל על גבי טופס ההצבעה שק מועמדים לוועדת הביקורת, 2עד 

 מועמדים 5-או פחות מ 5טופס אשר סומנו בו  , למען הסר ספק .9.2.5

הוא    2-מומעדים לוועדת הביקורת או פחות מ2 -)להנהלת הפורום(, ו

  משניהם בהתאמהאך טופס אשר סומנו בו למעלה טופס כשר, 

 מועמדים הוא טופס פסול.

 הנחיה זו תודפס בצורה בולטת בטפסי ההצבעה.  .9.2.6

לתיבת  את טופס ההצבעה חתום ע"י ועדת הקלפי  ישלשלהמצביע  .9.2.7

 .הקלפי

 

 :ספירת הקולות .10

ספירת הקולות תתבצע במקום שייבחר ע"י וועדת הבחירות בהתאם   .10.1

 לכללי התו הסגול. 

 ועדת הבחירות תמנה נציגים אשר ימנו את הקולות במקום הריכוז.  .10.2

 טופס בלתי חתום, ייפסל.  .10.3

המספר שנקבע ע"י וועדת  טופס הצבעה, שיסומנו בו יותר מועמדים מ .10.4

 הבחירות, ייפסל. 

הספירה תיעשה בדרך של הקראת השמות הרשומים בטופס ההצבעה   .10.5

או בכל טכניקה אחרת  טופס שבה רשומים המועמדים,וסימונם על 

 שתיקבע על ידי הוועדה.

 תוצאות הבחירות יימסרו ליושב ראש ועדת הבחירות.  .10.6

שבו תרשום את הפרטים ועדת הבחירות תערוך פרוטוקול מיוחד  .10.7

 : הבאים

 סיכום ספירת הקולות. .10.7.1

 מספר המצביעים.  .10.7.2

הבחירה שנמצאו בתוך הקלפי, לרבות הקולות הפסולים  טופסימספר  .10.7.3

 ובעיות מיוחדות שנתקלו בהן במהלך הבחירות. 

ע"י  20:00בשעה  28/04/2021 -בתאריך התוצאות הבחירות יפורסמו  .10.8

 בכנס ולאחר מכן באתר הפורום  ועדת הבחירות
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 10:00בשעה  02/05/2021 -עד לתאריך הערעורים יוגשו לוועדת הבחירות  .10.9

 פרסום שמות הנבחרים. עם 

לאחר קבלת הערעור ותפרסם את  ,ועדת הבחירות תשיב לערעור  .10.10

 החלטותיה.

כניסתם של  הגשת ערעורים על החלטות וועדת הבחירות לא תעכב את  .10.11

 . חברי ההנהלה שנבחרו

 

 : אחסון חומר בחירות .11

 יום לאחר סיום בירור הערעורים.  60חומר הבחירות יישמר לפחות  .11.1

 תוצאות הפרוטוקולים של ההצבעה ישמשו ראיה קבועה.  .11.2

 

 הנהלת הפורום וועדת הביקורת: הרכב  .12

עד  בתפקידה לכהןוועדת הביקורת ,יוסיפו  הנהלת הפורום היוצא .12.1

 . ההנהלה החדשההראשונה של  תהלישיב

 לחברי הוועד וועדת הבחירות תוציא מינויים .12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנהלת הפורום לביטחון ואבטחה טופס בחירת מועמד/ת לחבר/ת 
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 יקר/ה ! חבר/ה 

טופס אשר סומנו , לחבר הנהלת הפורום מועמדים 5עד הנך רשאי/ת לבחור  .א
  5מעל , טופס שסומנו בו ,הוא טופס כשר 5-מועמדים או פחות מ 5בו 

 .מועמדים הוא טופס פסול
טופס לא חתום, הוא טופס   הטופס להיות חתום ע"י חברי ועדת הקלפי.על  . ב

 פסול !! 

 את המועמד הנבחר.    X –ע"י סימון ב  אנא סמן את בחירתך . ג

 שם המועמד  סימון 
 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 

 מועמדים וכי הטופס חתום כדין.  5 –עם סיום הבחירה ודא/י כי לא סומנו יותר מ 

 לתיבת הקלפי. לשלשלאת הטופס יש 

 . וועדת הבחירות מודה לך על השתתפותך בהליך 

 

 _________________ 

 חתימה ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

 הפורום לביטחון ואבטחה  ועדת הביקורתולטופס בחירת מועמד/ת 
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 יקר/ה ! חבר/ה 

  2טופס אשר סומנו בו , ועדת הביקורתול מועמדים 2עד הנך רשאי/ת לבחור  .א
מועמדים   2מעל , טופס שסומנו בו ,הוא טופס כשר 2-מועמדים או פחות מ

 .הוא טופס פסול
טופס לא חתום, הוא טופס   הקלפי.הטופס להיות חתום ע"י חברי ועדת על  . ב

 פסול !! 

 את המועמד הנבחר.    X –ע"י סימון ב  אנא סמן את בחירתך . ג

 שם המועמד  סימון 
 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 ... 1מועמד  

 

 

 מועמדים וכי הטופס חתום כדין.  2 –עם סיום הבחירה ודא/י כי לא סומנו יותר מ 

 לתיבת הקלפי. לשלשלאת הטופס יש 

 . וועדת הבחירות מודה לך על השתתפותך בהליך 

 

 _________________ 

 חתימה ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

 

ואבטחה  רת הנהלת הפורום לביטחון פרוטוקול מסכם של ועדת הבחירות לבחי 
 לוועדת הביקורת. ו

 

 .קלפי הנפתחה בשעה ______ ביום _______________ 

 . טפסים מתוך הקלפי הוצאו ונספרו ________ 
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 ________ .  פסולים טפסיםסה"כ 

 .________ לפני פתיחתן טפסים כשריםסה"כ 

לבין מספר הטפסים ונמצאה התאמה  מס' חברי הפורוםנערכה התאמה בין 
 מספקת.

 לקלפי.סימוני הבוחרים נספרו בפרוטוקולים משניים. להלן סיכום מניין הקולות 

 על החתום: 

  _______________________________
 ____________________________ 

 . יו"ר ועדת הבחירות 

 הפורום להנהלת  -ב'-המועמדים שאושרו על פי סדר א'רשימת 

 מס' קולות שנספרו  שם המועמד  מס' 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

 

 ועדת הביקורת ול -ב'-המועמדים שאושרו על פי סדר א'רשימת 

 מס' קולות שנספרו  שם המועמד  מס' 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

 

 שהשתתפו בהליך הבחירות לועדת הבחירות מודה 

 שנות פעילות פורה ושיתוף פעולה. להנהלת הפורום הנכנס והנחבחריםומאחלת 

 

 ,בברכה



 

10 

 

 ועדת הבחירות 

 ביטחון ואבטחה  להנהלת הפורום


