נוהל קלפי ביד מרדכי
)כפי שהוצג בשיחת הקיבוץ בתאריך  5.6.07ובדף המזכירות מס'  989בתאריך (4.5.07
 .1נושאים שעל פי דין ו/או תקנון הקיבוץ חובה להביאם לדיון והצבעה בשיחה ובקלפי) .שינויים
בדין או בתקנון הקיבוץ גוברים על האמור בנוהל זה(:
 1.1בחירת חברי המזכירות ובעלי תפקידים מרכזיים בקיבוץ.
 1.2תיקון תקנון הקיבוץ.
 1.3קביעת נוהל ערעורים כללי.
 1.4קבלה לחברות בקיבוץ ,הוצאת חבר מהקיבוץ.
 1.5הפסקת חברות הקיבוץ באגודות שיתופיות אחרות.
 1.6קבלת החלטה בדבר פירוק הקיבוץ.
 1.7אישור תוכנית הקהילה ותוכנית המשק.
 1.8שינוי מבנה התאגוד של הקיבוץ ותאגידיו.
 1.9כל פעולה בנכסי הקיבוץ שאינה במהלך העסקים הרגיל.
 1.10כל עניין או נושא שהאסיפה הכללית החליטה כך לגביו מעת לעת.
 .2החלטות "האסיפה הכללית" של הקיבוץ )שיחת קיבוץ( תתקבלנה בקלפי בלבד ,זאת למעט
בנושאים הנוגעים בסדרי ניהול ישיבות אסיפות כלליות )שיחות קיבוץ( וכן בנהלי הצבעות
והעמדת נושאים להצבעה ,לגביהם ההצבעה תהיה בהרמת ידיים.
 .3לכל חבר תהיה זכות דעה אחת בלבד בכל צורת הצבעה.
 .4הצבעות מוכרעות ברוב רגיל )מעל  (50%מכלל מצביעי ה"בעד" וה"נגד" .כלל זה חל על
ההצבעות בקלפי ועל ההצבעות בשיחת הקיבוץ .ניתן לאפשר סימון לנמנעים אבל קולותיהם לא
ייחשבו לצורך קביעת שיעור הרוב.
 .5במקרים בהם נדרש רוב מיוחד ,המבוסס על רוב מיוחד כלשהו מתוך כלל בעלי זכות הצבעה,
יש לאפשר את חלופת ההימנעות ,לצד החלופות "בעד" ו"נגד".
 .6על פי דיני אגודות שיתופיות :בהצבעות שמשמעותן בחירה באחת מבין מספר אפשרויות
חלופיות יוכל החבר להצביע בעד אחת מבין החלופות או להצביע נגד כל החלופות כולן .בהצבעה
עם בחירה בין חלופות חייבת החלופה הזוכה לקבל למעלה מ  50%מקולות המצביעים.
 .7על פי דיני אגודות שיתופיות :בהצבעות שמשמעותן בחירה בין מועמדים תינתן רק אפשרות
סימון "בעד" עבור המועמד או המועמדים המועדפים ומי שקיבל או קיבלו את מספר הקולות
הגדול ביותר הם שיבחרו .בהצבעות על בחירה בין מועמדים נספרים רק קולות "הבעד" ולכן אין
לאפשר הצבעת "נגד".
 .8מועד השיחה ,מקום כינוסה וסדר יומה יפורסמו על לוח המודעות המרכזי לפחות  24שעות
מראש .חובה לפרסם זאת גם בערוץ תקשורת אחד לפחות.
 .9הצבעה אחר שיחה :מספר הימים שבין היום בו מתקיימת שיחה לבין היום שבו מתחילה
הצבעה בקלפי )על הנושאים שעלו באותה שיחה( לא יעלה על שנים עשר ולא ירד משלושה כולל
יום ההצבעה הראשון .בנסיבות מיוחדות ובאישור המזכירות וכאשר התקנון אינו מונע  -רשאים
יו"ר וו .קלפי ומזכיר לצמצם ו/או להגדיל את מספר אותם הימים בהתקיים שני התנאים שלהלן:
א .ניתנה למעוניינים אפשרות סבירה לצפות בדיוני אותה שיחה.
ב .החלטתם ,המלווה בדברי הסבר ,פורסמה לפני פתיחת הקלפי לפחות בערוץ אחד של תקשורת
פנים.
 .10ניהול ההצבעה מההכנות ועד פרסום התוצאות – באחריות יו"ר וו .קלפי .האסיפה הכללית
תבחר ,מעת לעת ,ועדת קלפי בת שלושה חברים או יותר ותקבע את סמכויותיה ונוהלי עבודתה.

תפקידי ועדת הקלפי יהיו :פיקוח על סדרי ההצבעה וספירת הקולות .חברי הוועדה ייבחרו ע"פ
נוהל בחירת בעלי תפקידים.
 .11מהלך ההצבעה בקלפי יתקיים וינוהל על ידי לפחות שני חברי קיבוץ שנבחרו לכך בנוהל
מוסכם )להלן" :מנהלי הקלפי"( ושתפקידם להיות אמונים על שמירת קיום ההצבעה בהתאם
לנוהלי ההצבעה.
 .12הצבעה תיערך בפתקים שיוטלו לתוך תיבת קלפי נעולה .סימון פתקי ההצבעה על ידי
המצביעים ייעשה מאחורי פרגוד בסמוך לתיבת הקלפי בעת ההצבעה .ניסוח פתקי ההצבעה
ייעשה ע"י המזכיר ויו"ר וו .וקלפי.
 .13הצבעה בקלפי תתקיים ברציפות ביום קיום ההצבעה ,אולם רשאית ועדת הקלפי להחליט ,כי
ההצבעה תיערך פרק זמן ארוך יותר )לכל היותר  3ימי הצבעה רצופים( ובלבד שתחליט על פעולות
אשר יבטיחו את מהימנות תוצאות ההצבעה .תיבת הקלפי תהיה נעולה ובאחריות ועדת הקלפי
להבטיח מניעת זיוף והטיית תוצאות .שעות ההצבעה יפורסמו לפחות  24שעות מראש כפי
שמתואר בסעיף  8למעלה.
 .13זיהוי המצביעים יתבצע על ידי מנהלי הקלפי לפי רשימה מעודכנת של בעלי זכות הבחירה.
 .14מי שאינו מסוגל להצביע לבדו יוכל להיעזר באדם אחר לפי בחירתו ,אבל לא יעזור אדם ליותר
מ 3 -חברים באותו מועד הצבעה.
 .15הרשאה להצבעה בייפוי כוח – ע"פ הדין כפי שיהיה מעת לעת .הוראות הדין במועד ההצבעה
יופיעו בהנחיות וו.קלפי וכן יימסרו בכתב למנהלי הקלפי )ראו בהמשך "**נספח הוראות הדין
בנושא הרשאה להצבעה בייפוי כוח**"(.
 .16בהתקיים כל התנאים המיוחדים שלהלן תותר הצבעה גם שלא במקום ההצבעה הקבוע :א(
בהצבעות בהן נדרש רוב מיוחד .ב( אם יובטחו תנאי סעיף  11שלעיל .ג( כאשר נבצר מחבר/ה
להגיע למקום הקלפי הקבוע.
 .17ספירת הקולות תתבצע מיד עם תום מועד ההצבעה ע"י מנהלי הקלפי ,כשלפחות אחד מהם
הינו חבר וו .קלפי.
 .18פרסום התוצאות יתרחש מיד עם תום הספירה ובאמצעות לוח המודעות המרכזי .כמו כן
חובה לפרסם בהקדם תוצאות ההצבעה לפחות בערוץ תקשורת פנים אחד של הקיבוץ .תוקפה של
ההחלטה בכפוף ובהתאם ל"נוהל ערעור ביד מרדכי" .על פרוטוקול הקלפי חותמים מנהלי הקלפי
שביצעו את ספירת הקולות ,יו"ר וו.קלפי ומזכיר.
 .19בקשה לדיון חוזר או לערעור על החלטות קלפי יתבצעו בכפוף ובהתאם ל"נוהל ערעור ביד
מרדכי".
**נספח הוראות הדין בנושא הרשאה להצבעה בייפוי כוח**
.1

.2
.3
.4

חברי קיבוץ יכולים להעניק ייפוי כוח לאחר להצביע בשמו בקלפי בכפוף לתנאים הבאים:
 1.1מיופה הכוח הינו בן זוגו של החבר;
 1.2החבר נמצא בחו"ל ומיופה הכוח הינו חבר הקיבוץ;
 1.3חבר לא יוכל להיות ,באותו מועד הצבעה ,מיופה כוחם של יותר מ 2-חברים.
ייפוי כוח להצבעה יכול שיחתם במקור או באמצעות מכשיר פקסימיליה.
על ייפוי הכוח להיות מוצג במועד ההצבעה בפני מנהלי הקלפי וזאת כתנאי להצבעה.
האמור בנספח זה כפוף לשינויים שיחולו ,מעת לעת ,ככל שיחולו ,בהוראות הדין .וועדת
קלפי בהתייעצות עם היועצ/ת המשפטית של הקיבוץ אחראית לעדכונו בהתאם.

