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הנחיות כלליות לבחירות בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל
.2

בקרוב תיערכנה בחירות למוסדות הסתדרות הפסיכולוגים בישראל .עפ"י סעיף  24לתקנון
ההסתדרות הפסיכולוגים התמנתה ועדת בחירות .ועדת הבחירות המרכזית היא האחראית
על ניהול הבחירות למוסדות אלו ,ומוסמכת לקבוע נהלים ,הוראות ,כללים וסדרים לביצוע
הבחירות.

הזכות לבחור ולהיבחר
.4

(א) על פי תקנון הפ"י ,כל חבר המשלם את מסיו באופן תקין רשאי לבחור ולהיבחר לכל
התפקידים בהסתדרות .תשלום באופן תקין יחשב לתשלום במשך השנה שקדמה לבחירות
למעט מתמחים.
(ב) המועד האחרון לתשלום מסי החבר לצורך מימוש הזכויות כאמור הנו מועד הבחירות.

.3

הזכות להיבחר כפופה לקיומה של תקופת חברות מסוימת בהסתדרות ,ולפיה והזכות
להיבחר ניתנת לחברים המשתייכים להסתדרות לא פחות מ 2-חודשים במועד הבחירות
(להלן" :תקופת האכשרה").
"מועד הבחירות" לצורך סעיף זה משמעותו  -המועד האחרון למשלוח מעטפות ההצבעה
או הצבעה בדוא"ל.

.2

חברים שלא מן המניין אינם בעלי זכות לבחור או להיבחר.

.5

פנקס הבוחרים
5.2

ועדת הבחירות המרכזית תנחה את המנכ"ל ומזכירות הוועד המרכזי לעניין הכנתו
של פנקס בוחרים ,אשר יכלול את שמותיהם של כל חברי ההסתדרות שהנם בעלי
זכות בחירה ואת השתייכותם החטיבתית.

5.4

כל חבר שהוא בעל זכות לבחור ולהיבחר רשאי לבחור או לעמוד לבחירה בחטיבה
אחת בלבד מבין החטיבות שאליהן הוא משתייך ,וזאת על פי בחירתו והחלטתו
עליה יודיע בכתב.

5.3

פנקס הבוחרים יוחזק במשרדי הסתדרות הפסיכולוגים וכל חבר מחברי ההסתדרות
יהא רשאי לברר האם שמו כלול ברשימת בעלי זכות הבחירה .הבירור יוכל להיעשות
במזכירות ההסתדרות או באמצעות הטלפון.

5.2

אם נמצא כי שמו של החבר אינו כלול בפנקס הבוחרים ,ינהגו כדלקמן:
 5.2.2במידה ויתברר ,כי העדר רישומו של החבר בפנקס נובע מטעות טכנית גרידא-
תהא רשאית מזכירות הוועד המרכזי לבצע את התיקון הנדרש ולדווח על כך
במזכר לוועדת הבחירות המרכזית.

 5.2.4בכל מקרה אחר  -רשאי החבר לערור על העדר הרישום בפני ועדת הבחירות
המרכזית ,וזאת תוך  7ימים מיום שנודע לו על העדר הרישום כאמור .החלטה
בערר תינתן תוך  22ימים ממועד הגשת הערר והיא תהיה סופית.
.2

כל חבר בהסתדרות הזכאי להיבחר (בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל) רשאי להגיש את
מועמדותו לאחד או יותר מן התפקידים בהסתדרות העומדים לבחירה ,ובלבד שלא יכהן
ביותר מתפקיד אחד.
נבחר החבר למספר תפקידים  -יודיע החבר לוועדת הבחירות המרכזית באיזה תפקיד מן
התפקידים אליהם נבחר ברצונו לכהן ,וזאת תוך  7ימים מיום שקיבל את הודעת ועדת
הבחירות על היבחרו כאמור .לא ניתנה הודעה כאמור  -רשאית ועדת הבחירות לקבוע
באיזה תפקיד מן התפקידים יכהן אותו חבר והודעה על כך תימסר לחבר.

הרכב הגופים הנבחרים
.7

הרכב הוועד המרכזי
7.2

על פי התקנון ,בראש הוועד המרכזי יכהן יו"ר ובנוסף לו יכהנו בועד אחד עשר
חברים ,נציגי החטיבות השונות ,כדלקמן:
עד שלושה נבחרים  -מטעם החטיבה הקלינית.
עד שלושה נבחרים  -מטעם החטיבה החינוכית.
נבחר אחד -
נבחר אחד -
נבחר אחד -
נבחר אחד -
נבחר אחד -

7.4

מטעם החטיבה ההתפתחותית.
מטעם החטיבה הארגונית-חברתית-תעסוקתית.
מטעם החטיבה השיקומית.
מטעם החטיבה הרפואית.
מטעם חטיבת המתמחים.

יו"ר הוועד המרכזי יקרא יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים ייבחר על ידי כלל החברים
הזכאים להצביע מקרב המועמדים לתפקידים השונים בבחירות אישיות כלליות
באמצעות הדואר או הדוא"ל.

 7.3נ ציגי החטיבות בועד המרכזי ייבחרו על ידי חברי החטיבות הזכאים להצביע מקרב
מועמדי החטיבות בבחירות אישיות כלליות כמובהר בהמשך.
7.2

..

כל חבר הסתדרות הפסיכולוגים שהוא מתמחה הרשום על פי חוק הפסיכולוגים
רשאי לבחור ולהיבחר לחטיבת המתמחים ,או לחטיבה המקצועית אליה הוא שייך.
בחר כאמור בחטיבת המתמחים ,לא יהיה רשאי לבחור או להיבחר בחטיבה אחרת
אף שיהיה רשאי להימנות עליה בהתאם להשתייכותו המקצועית ולהשתתף בכנסים
ובפעילויות של חברי החטיבה.

הרכב ועדת האתיקה
ועדת האתיקה תהא מורכבת מעד  7חברים נבחרים.

בחירות בדואר ובדוא"ל
.9

הבחירות בדואר יעשו גם באמצעות דוא"ל בכפוף לאישורה של רשות התאגידים במשרד
המשפטים .חבר שלא ירצה או לא יוכל לבחור בדוא"ל יהיה רשאי להצביע בדואר.

.20

הבחירות בדואר ובדוא"ל תעשנה בשיטה שתשמור על חשאיות זהות הבוחרים ובחירתם,
מתן הזדמנות נאותה ושוויונית לכל חבר לבחור ולהיבחר ואפשרות של פיקוח ובקרה על
התוצאות.

הגשת מועמדות
.22

חבר המגיש את מועמדותו יתבקש לפרט את קורות חייו בקצרה ,ובכלל זה לפרט את
השתייכותו החטיבתית ,תאריו האקדמיים ומקום רכישת ההשכלה ,ניסיונו ומעמדו
המקצועי ,תחומי עניין מקצועיים ,פרסומים אקדמיים וניסיון בתפקידים ציבוריים ,ניסיון
ניהולי ורשימת יעדים אותם הוא מבקש להשיג במסגרת התפקיד .החבר יצרף תמונת
דרכון צבעונית ורשאי הוא להוסיף את כתובתו ומספר הטלפון בביתו ו/או בעבודה.
 22.2קורות חייו של מועמד לוועד המרכזי ,ולוועדת האתיקה יוגשו לוועדה כשהם
מודפסים בהיקף של עד עמוד אחד ובנוסף פניה לציבור הבוחרים בהיקף של עד 25
שורות ולא יותר מ– 250מילים( .בהתאם לרשום בטפסי המועמדות)
 22.4קורות חייו של מועמד ליו"ר הוועד המרכזי יוגשו לוועדה כשהם מודפסים בהיקף
של עד עמוד אחד ובנוסף פניה לציבור הבוחרים בהיקף של עד  45שורות ולא יותר
מ 450 -מילים( .בהתאם לרשום בטפסי המועמדות).
 22.3מובהר בזאת ,כי כל הפרטים אשר ירשום המועמד בטופס הצגת המועמדות יודפסו
בחוברת המועמדים ככתבם וכלשונם ,ללא כל עריכה .לא יותרו התבטאויות שאינן
הולמות את כבוד המועמדים האחרים.

.24

את טפסי המועמדות יש להגיש לוועדת הבחירות המרכזית ,לא יאוחר מיום ,27.4.2.
באופן אישי או בדואר או בדוא"ל לפי הכתובת הבאה:
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל– ועדת הבחירות המרכזית
רח' מנחם בגין ( 24מתחם הבורסה)
ת"ד 3322
רמת גן 5423202
כתובת דוא"לpsycho@zahav.net.il :

.23

ועדת הבחירות המרכזית תאשר את מועמדותו של כל חבר הזכאי להיבחר ותודיע לו על כך
בכתב.

.22

ועדת הבחירות המרכזית תהא רשאית לקבוע כי מועמד מסוים מנוע מלהשתתף בבחירות
עקב אי תשלום מסי חבר באופן תקין ו/או עקב אי מילויה של תקופת האכשרה כנדרש
בתקנון .הודעה על פסילת מועמדות כאמור תימסר למועמד תוך שבעה ימים מן המועד
האחרון להגשת טפסי המועמדות (כאמור בסעיף 24לעיל) .המועמד יהא רשאי לערער על
החלטה זו בפני ועדת הבחירות המרכזית תוך שבעה ימים מהמועד בו נמסרה לו החלטת
הוועדה .החלטה בערעור תינתן תוך עשרה ימים ממועד קבלת הערעור והיא תהיה סופית.

.25

הגשת מועמדות לוועד המרכזי
 25.2כל חבר בהסתדרות הזכאי להיבחר בהתאם לתקנון (בהתאם לתנאים שפורטו לעיל)
רשאי להגיש את מועמדותו לשמש כנציג החטיבה אליה הוא משתייך בועד המרכזי.
יודגש בזאת ,כי חבר רשאי לעמוד לבחירה בחטיבה אחת בלבד מבין החטיבות
אליהן הוא משתייך ,בהתאם להחלטת החבר .במסגרת טופס הגשת המועמדות יציין
החבר במסגרת איזו חטיבה הוא מגיש את מועמדותו.
 25.4לשם הגשת מועמדות כאמור ,יש להשתמש בטופס המצורף לנוהל זה כ"נספח א".

.22

הגשת מועמדות ליו"ר הוועד המרכזי ו/או לחבר ועדת האתיקה
 22.2כל חבר בהסתדרות הזכאי להיבחר (בהתאם לתנאים שפורטו לעיל) רשאי להגיש
את מועמדותו לשמש כיו"ר הוועד המרכזי ו/או כחבר ועדת האתיקה ו/או כחבר הוועד
המרכזי ,ובלבד שלא יכהן ביותר מתפקיד אחד.
 22.4לשם הגשת מועמדות כאמור ,יש להשתמש בטפסים המצורפים לנוהל זה כדלקמן:
א .הגשת מועמדות ליו"ר הוועד המרכזי " -נספח ב'".

ב .הגשת מועמדות לוועדת האתיקה " -נספח ג'".

בחירות אישיות וכלליות באמצעות הדוא"ל
משלוח דוא"ל
כללי:
 .42ההצבעה תיערך באמצעות מערכת דיוור אלקטרוני המיועדת לביצוע בחירות ,סקרים
וכד' (להלן":המערכת").
 .44נתוני ההצבעה ,לרבות זהות שולחי הודעות הדוא"ל ותוכן ההודעות ייאספו ויישמרו
במערכת ויהיו חסויים.
 .43רק לאחר סיום ההצבעה ,במועד ספירת הקולות ,יועבר מהמערכת ריכוז של תוצאות
ההצבעה לוועדת הבחירות.
 .42ריכוז תוצאות ההצבעה יועבר לוועדת הבחירות מהמערכת כריכוז נתונים בלבד ומבלי
לציין את זהות המצביעים.
 .45כתובת הדוא"ל של כל נמען היא אישית ומוגנת בסיסמה .הדבר מבטיח כי המצביע הנו
חבר הפ"י אליו נשלחו טפסי ההצבעה.
 .42המערכת מבטיחה שכל בוחר יכול לבחור פעם אחת בלבד .דהיינו ,מהרגע ששלח החבר
את הודעת הדוא"ל הוא אינו יכול להצביע שוב .המערכת מזהה כי מכתובת הדוא"ל הזו
נשלח המייל המסוים ואינה מאפשרת משלוח נוסף מכתובת זו .גם אם מבוצעת פעולת
"העבר" לנמען אחר ,המערכת מזהה זאת ומונעת הצבעה מהנמען שאליו הועברה
ההודעה.
אופן ההצבעה:
 .47לקראת הבחירות ועדת הבחירות תשלח הודעת דוא"ל כללי לכל חברי הפ"י הנמצאים
במאגר עם הסבר על שיטת הבחירות והזמנה להציע מועמדות .יפורט כי מי שלא שילם
במועד ורוצה להצביע יכול לעשות זאת ע"י חידוש חברותו עד לתאריך שיקבע( .מועד
חידוש החברות יקדים את מועד הבחירות במעט).
 .4.טופס ההצבעה ישלח רק לחברי הפ"י מן המניין אשר שלמו את דמי החבר עד ליום
הקודם לבחירות.
 .49הבחירות בדוא"ל יתקיימו באמצעות  4הודעות דוא"ל נפרדות :האחת עבור הבחירות
ליו"ר הפ"י וחברי וועדת האתיקה ,והשניה לבחירתו של ועד הפ"י.
 .30הודעת הדוא"ל לבחירות יו"ר הפ"י ולוועדת האתיקה תופנה לכלל חברי הפ"י אשר
שילמו את דמי החבר .כל מצביע יצטרך לסמן מועמד אחד ליו"ר הפ"י (הצבעה ליותר
ממועמד אחד ליו"ר הפ"י תיפסל) ומועמד אחד או יותר לחברי ועדת האתיקה.
 .32הבחירות לוועד המרכזי יעשו בדרך הבאה:
א .לחברי הפ"י השייכים לחטיבה אחת בלבד ,ישלח טופס הצבעה אלקטרוני הכולל
את שמות המועמדים של החטיבה שלהם בלבד מתוכם יצטרכו לבחור מועמד
אחד או יותר בהתאם לחטיבה.
ב .לחברי הפ"י השייכים ליותר מחטיבה אחת ישלח טופס הצבעה שונה .מדובר
בחברי הפ"י שיש להם מומחיות ביותר מחטיבה אחת או שהם גם מתמחים
בנוסף לשיוך החטיבתי .בטופס זה הם יצטרכו לבחור את החטיבה אליהם הם
שייכים ורוצים להצביע (רק חטיבה אחת  -הצבעה ליותר מכך תיפסל) ולאחר
מכן יבחרו את המועמד/ים של החטיבה אליה שייכו את עצמם.

ספירת הקולות ופרסום תוצאות הבחירות
 .34קבלת נתוני הבחירות
לגבי המצביעים בדוא"ל תקבל ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות באופן מרוכז מיד
לאחר מועד סיום הבחירות כאמור בפרק "משלוח דוא"ל" לעיל .ועדת הבחירות תבחן את
הנתונים ותאשר את התוצאות ונחליט על דרך פרסומן .ועדת הבחירות תערוך פרוטוקול
מישיבה זו.
 .33פרסום התוצאות
תוך שבועיים לאחר עריכת הפרוטוקול כאמור ,תפרסם ועדת הבחירות המרכזית את
רשימת הנבחרים לוועד המרכזי בהתאם להשתייכותם החטיבתית ,ואת מספר הקולות
הפסולים והודעה בדבר תוצאות הבחירות תישלח לכל אחד מחברי ההסתדרות.

הארכת מועדים
 .32ועדת הבחירות המרכזית רשאית להאריך כל אחד מן המועדים הנקובים לעיל ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי.

תעמולת בחירות
 .35החל מיום שתקבע ועדת הבחירות עד למועד הבחירות ,לא יתפרסם בפרסומי הסתדרות
הפסיכולוגים חומר על מועמדים לבחירות או חומר שייכתב על ידי מועמדים.
 .32לא יהיה כל פרסום של תעמולת בחירות בביטאון הסתדרות הפסיכולוגים ,בתשלום או
בדרך אחרת.
 .37הוו עד המרכזי ישתמש בביטאון לצורך העברת מידע ועידוד ההצבעה תוך הקפדה שלא
תינתן בכך כל העדפה ,ולו למראית עין ,למי מהמתמודדים.
 .3.בעלי תפקידים בהסתדרות הפסיכולוגים אינם רשאים להשתמש באמצעי ההסתדרות
לפרסום פעילות שוטפת לצורך תעמולת בחירות עבור מועמדותם או עבור מועמדים
אחרים.
 .39כל הפניות של המועמדים אל החברים במסגרת תעמולת הבחירות שלהם תעשה
באמצעים פרטיים ולא של הסתדרות הפסיכולוגים.
 .20החומר הרשמי של הסתדרות הפסיכולוגים יהיה חוברות המועמדים בהן תינתן
למתמודדים הזדמנות לפרסם תמונה וקורות חיים במספר שורות כפי שינוסחו על ידי
המועמד ובהיקף מוגבל וזהה לכל המועמדים.
 .22ועדת הבחירות המרכזית תהיה הגורם להגשת השגות ותלונות חברים בגין חריגה
מהכללים שעל פי הנחיות אלה .החלטות הוועדה הנן סופיות.

נספח א'
[טופס הגשת מועמדות לוועד המרכזי]

לכבוד
ועדת הבחירות
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
ת .ד3322 .
רמת -גן 5423202

הגשת מועמדות לחברות בוועד המרכזי
של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
אני הח"מ מגיש/ה בזאת את מועמדותי לשמש כחבר/ת הוועד המרכזי כנציגה של החטיבה
הבאה:
(נא לסמן  Xבסמוך לחטיבה המתאימה)
__ החטיבה הקלינית
__ החטיבה החינוכית
__ החטיבה ההתפתחותית
__ החטיבה החברתית-תעסוקתית-ארגונית

__ החטיבה השיקומית
__ החטיבה הרפואית
__ חטיבת המתמחים

פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה:
כתובת:
טלפון נייד:

_________________________________________________
_________________________________________________
__________________ טלפון נוסף__________________ :
______________
חתימה

______________
תאריך

קורות חיים
*כל חבר/ה המגיש/ה את מועמדותו/ה מתבקש/ת בזאת לפרט את קורות חייו/ה בקצרה ,ובכלל
זה לפרט את השתייכותו/ה החטיבתית ,תאריו/ה האקדמיים ומקום רכישת ההשכלה ,ניסיונו/ה
ומעמדו/ה המקצועי ,תחומי עניין מקצועיים ,פרסומים אקדמיים ,ניסיון בתפקידים ציבוריים
וכד' .בנוסף ,פניה לבוחרים הכוללת את רשימת יעדים אותם הוא/היא מבקש/ת להשיג במסגרת
התפקיד.
פירוט קורות חייו/ה של המועמד/ת (כאמור לעיל) יוגשו לוועדה כשהם מודפסים בהיקף של עמוד
אחד .הפניה לבוחרים תהיה בהיקף של עד  25שורות ולא יותר מ 250 -מילים.
נודה על שליחת החומר בדוא"ל לכתובתpsycho@zahav.net.il :
*נא לצרף תמונת דרכון צבעונית עדכנית .ניתן לשלוח גם תמונה כקובץ בדוא"ל.

נספח ב'

[טופס הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הוועד המרכזי]
לכבוד
ועדת הבחירות
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
ת .ד3322 .
רמת -גן 5423202

הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר הוועד המרכזי
של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
אני הח"מ מגיש/ה בזאת את מועמדותי לשמש בתפקיד יו"ר הוועד המרכזי של הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל.

פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה:
כתובת:
טלפון נייד:

_________________________________________________
_________________________________________________
__________________ טלפון נוסף__________________ :
______________
חתימה

______________
תאריך

קורות חיים
*כל חבר/ה המגיש/ה את מועמדותו/ה מתבקש/ת בזאת לפרט את קורות חייו/ה בקצרה ,ובכלל
זה לפרט את השתייכותו/ה החטיבתית ,תאריו/ה האקדמיים ומקום רכישת ההשכלה ,ניסיונו/ה
ומעמדו/ה המקצועי ,תחומי עניין מקצועיים ,פרסומים אקדמיים ,ניסיון בתפקידים ציבוריים
וכד' .בנוסף ,פניה לבוחרים הכוללת את רשימת יעדים אותם הוא/היא מבקש/ת להשיג במסגרת
התפקיד.
פירוט קורות חייו/ה של המועמד/ת (כאמור לעיל) יוגשו לוועדה כשהם מודפסים בהיקף של עמוד
אחד .הפניה לבוחרים תהיה בהיקף של עד  45שורות ולא יותר מ 450 -מילים.
נודה על שליחת החומר בדוא"ל לכתובתpsycho@zahav.net.il :
*נא לצרף תמונת דרכון צבעונית עדכנית .ניתן לשלוח גם תמונה כקובץ בדוא"ל.

נספח ג'

[טופס הגשת מועמדות לוועדת האתיקה]
לכבוד
ועדת הבחירות
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
ת .ד3322 .
רמת -גן 5423202

הגשת מועמדות לחברות בוועדת האתיקה
של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
אני הח"מ מגיש/ה בזאת את מועמדותי לשמש בתפקיד חבר/ה בוועדת האתיקה של הסתדרות
הפסיכולוגים בישראל.

פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה:
כתובת:
טלפון נייד:

_________________________________________________
_________________________________________________
__________________ טלפון נוסף__________________ :
______________
חתימה

______________
תאריך

קורות חיים
*כל חבר/ה המגיש/ה את מועמדותו/ה מתבקש/ת בזאת לפרט את קורות חייו/ה בקצרה ,ובכלל
זה לפרט את השתייכותו/ה החטיבתית ,תאריו/ה האקדמיים ומקום רכישת ההשכלה ,ניסיונו/ה
ומעמדו/ה המקצועי ,תחומי עניין מקצועיים ,פרסומים אקדמיים ,ניסיון בתפקידים ציבוריים
וכד' .בנוסף ,פניה לבוחרים הכוללת את רשימת יעדים אותם הוא/היא מבקש/ת להשיג במסגרת
התפקיד.
פירוט קורות חייו/ה של המועמד/ת (כאמור לעיל) יוגשו לוועדה כשהם מודפסים בהיקף של עמוד
אחד .הפניה לבוחרים תהיה בהיקף של עד  25שורות ולא יותר מ 250 -מילים.
נודה על שליחת החומר בדוא"ל לכתובתpsycho@zahav.net.il :
*נא לצרף תמונת דרכון צבעונית עדכנית .ניתן לשלוח גם תמונה כקובץ בדוא"ל.

