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 למוסדות הסתדרות האחים והאחיות  בחירות תקנון

 

להסדיר את הבחירות להסתדרות האחים והאחיות על מוסדותיה השונים, הכל כפי    באזה    תקנון 
 . להלןשיפורט  

 

 הגדרות .1

  

 ת רשיון לעסוק בסיעוד. /בעלות /אח - "אחות"    1.1

 

 לגמלאות. פרשה ש אחות - "גמלאית"     1.2

  תפקיד   ות"בעל    1.3
 "יוצאות

האחיות  ו”רי - חטיבה  הסתדרות  יו"ר   ,
האחיות  ב   ת אזורי   הומזכירהסתדרות 
האחיותב כיהנו  הסתדרות  אשר   ,

במוסדות   אלו  הסתדרות  בתפקידים 
 . היוצאיםהאחיות 

 הסתדרות העובדים החדשה.  - "ההסתדרות"  1.4

 . 4.1חברת וועידה ארצית בהתאם לסעיף   - "צירה"  1.5

 

 כללי  .2

הסתד 2.1 של  הנבחרים  למוסדות  ]להלן:   הבחירות  בישראל  והאחיות  האחים  רות 
האחיות" הארצית  -"[  הסתדרות  האחיות,  הוועידה  הסתדרות  יו"ר ,  יו"ר 

יתקיימו אחת לחמש שנים במועד שייקבע על    -החטיבות ומזכירויות החטיבות  
 ידי יו"ר הסתדרות האחיות באישור המזכירות הארצית. 

בבחירות 2.2 זה,  בתקנון  אחרת  במפורש  נקבע  לא  בו  הסתדרות    מקום  למוסדות 
 האחיות יפעלו בהתאם לחוקת ההסתדרות. 

לאחר    2.3 הבחירות,  דחיית  ו/או  הקדמת  על  האחיות  הסתדרות  יו"ר  החלטת 
 שאושרה ע"י המזכירות הארצית, תובא לאישור האגף לאיגוד מקצועי. 

 כדלהלן: ויהימוסדות הסתדרות האחיות   2.4

 ארצי  מבנה 2.4.1

 ה הארצית. עידווה 2.4.1.1

 . הסתדרות האחיותה"ר  יו  2.4.1.2

 מזכירות ארצית.  2.4.1.3

חטיבת    חטיבתי  מבנה 2.4.2 חטיבות:  ארבע  חטיבת  החולים  בתיהכולל   ,
 . החינוך וחטיבתהציבור  בריאות חטיבת, הקהילה

 אחת מהחטיבות:   בכל

 . חטיבה מזכירות  2.4.2.1

 . חטיבה"ר  יו 2.4.2.2
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בתוך מוסד ממוסדות הסתדרות האחיות ייקבע  מקום עבודה הנציגות של  סך  2.5
בכל  מספר האחיות לבין קום העבודה מספר האחיות במבין  יחסבהתאם ל

 המיוצגות באותו מוסד של הסתדרות האחיות;   מקומות העבודה

חטיבה  במוסדות הסתדרות האחיות הכוללים את כל החטיבות, סך הנציגות של  
ליחס   בהתאם  יקבע  האחיות  הסתדרות  ממוסדות  מספר  במוסד  האחיות  בין 

לחטיבה   המשתייכות  העבודה[  מספר]במקומות  ]במקומות    לבין  האחיות 
 המיוצגות באותו המוסד של הסתדרות האחיות;  בכל החטיבותהעבודה[ 

האחיות   של  הנציגות  סך  החולים,  בתי  חטיבת  את  הכוללים  במוסדות 
אחד   לכל  הגריאטריים  מסוגי  המשתייכות  ]הכלליים,  החולים  בתי 

ת  מספר האחיות המשתייכות לסוג ביבין    יחסוהפסיכיאטריים[ ייקבע בהתאם ל
מספר  החולים   במזכירות  לבין  המיוצגות  החולים  בתי  בחטיבת  האחיות  כלל 
 החטיבה.

בבחירתן לנציגות/ וועד האחיות במקומות העבודה, מסמיכות האחיות במקומות   2.6
וועד האחיות הנבחרות לבחור מבין חברות נציגות/   העבודה את חברות נציגות/ 

 אחיות. וועד האחיות במקום העבודה את הצירות להסתדרות ה 

גבוה ממספר   הארגונית  במפה  שנקבע  הצירות למקום העבודה  בו מספר  מקום 
חברות הוועד, ההפרש, בין מספר הצירות למספר חברות הוועד, יקבע באמצעות  

 הצבעה ישירה במקום העבודה.

למקומות עבודה אחרים בהם מועסקות האחיות יוקצו צירות לוועידה במסגרת  
 ד הקובע, והן יבחרו בהצבעה ישירה.פי המוד-המפה הארגונית, על

יחד,    בתקנוןהוראה    כל 2.7 גם  ונקבה  לזכר  נקבה מתכוונת  או  זכר  בלשון  הנוקטת 
 . השנייםללא כל הבחנה בין 

 

 הזכות לבחור ולהיבחר  .3

 -לכל מוסדות הסתדרות האחיות  לבחור ולהיבחר תנאי מוקדם לזכות  3.1

 עמידה בשני תנאים מצטברים הבאים:   3.1.1

יום לפני    75-רות האחיות לא יאוחר מ אחות שהצטרפה להסתד 3.1.1.1
 מועד הבחירות. 

חבר   3.1.1.2 דמי  מעסיקה  ידי  על  בגינה  מועברים  ו/או  משולם 
לפחות   חודשים  שישה  החדשה,  הכללית  העובדים  להסתדרות 

 מתוך שנים עשר החודשים שקודמים למועד הבחירות.  

שיש   3.1.2 אחרת  עובדים  בהסתדרות  חברה  אשר  האחיות  הסתדרות  חברת 
העו השתייכות  להסתדרות  בדבר  עמה  הסכם  החדשה  הכללית  בדים 

 חבריה לאיגוד המקצועי. 

מועמדצירה    לכל 3.2 לבחור  הזכות  יו"ר  ל  תאח  תתהא  האחיות תפקיד  הסתדרות 
ע"י    , כפי שיקבעותומספר מועמד  כת,משתייאליה  ואחת לתפקיד יו"ר החטיבה  

הבחירות לתפקיד  וועדת  החטיבה    ותחבר,  הכתמשתייאליה  מזכירות  צירה  . 
לכל התפקידים האמורים, או חלקם,  הצירה    ה אותאת  לבחור    ת רשאי  ת בוחרה

 . התפקידיםלאותם   תא מועמד ייחד, ובלבד שה  גם

הזכות  צירה    לכל 3.3 ולהיבחר  תהא  מועמדות  יו"ר  ל להציג  הסתדרות  תפקיד 
החטיבה   יו"ר  לתפקיד  מזכירות    ותחברולתפקיד    כת,משתייאליה  האחיות, 

   .להוראות תקנון זה כת, בכפוףמשתייאליה החטיבה 

המועמדת   חלקם,  נבחרה  או  האמורים,  התפקידים  הזכות  יחד,    גםלכל  בידה 
 יחד.  גםהאמורים, או חלקם,   לכהן בכל התפקידים
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 ה הארצית עידהוו .4

של   4.1 הארצית  תההוועידה  הארצית[  הוועידה  ]להלן:  האחיות    161מנה  סתדרות 
 , כדלהלן: ותציר

   -העבודה   במקומותעדי העובדים בחרו מבין ועל ידי ו נציגות אשר נ 4.1.1

בהתאם   ייקבע  הארצית  בוועידה  העבודה  מקומות  של  הצירות  מספר 
מספר    יחסל העבודה  בין  במקום  מספר  האחיות  בכל  לבין  האחיות 

 מקומות העבודה המיוצגות בוועידה הארצית, בהתאם למפה הארגונית;  

   . נציגות הגמלאיות, נציגה אחת לכל חטיבה 4 4.1.2

 . יוצאותה התפקיד  ותבעל 4.1.3

וועדה   4.2 ע"י  ויוכנו  יקבעו  הארצית  הוועידה  של  היום  וסדר  להחלטה  ההצעות 
של   הצירות  מספר  בין  ליחס  בהתאם  חטיבה,  מכל  נציגות  תכלול  אשר  מכינה 

 החטיבה לבין מספר הצירות של כלל האחיות בוועידה הארצית. 

 

 הסתדרות האחים והאחיות בישראל "ר יו .5

הראשונ 5.1 בישיבתה  הארצית  מהוועידה  יאוחר  ולא  הבחירות,  שלאחר  יום    45-ה 
יו"ר הסתדרות האחים  את  ממועד אישור תוצאות הבחירות, תבחר מבין הצירות  

 [."הסתדרות האחיות"יו"ר ]להלן: האחיות בישראל 

ממועמדת  "ר  יו 5.2 יותר  יהיו  אם  אולם,  גלויה.  בהצבעה  תבחר  האחיות  הסתדרות 
לפחות   של  דרישה  ותהא  תבחר    1/3אחת  האחיות  מהצירות,  הסתדרות  יו"ר 

 בהצבעה חשאית. 

ימים    21יהא    הסתדרות האחיותלהגשת המועמדות לתפקיד יו"ר    האחרון  המועד 5.3
 .ה לבחירת לפני מועד הישיבה 

הארצית ממלאת  בחר הוועידה  ת,  הלמלא תפקיד  הסתדרות האחיות"ר  מיו   נבצר 5.4
אלא  ,  הוועידה  שלהקדנציה  תום  עד לזאת    הסתדרות האחיות יו"ר  מקום בפועל ל

 . אם תחליט הוועידה אחרת

 .  יו"ר הסתדרות האחיות תשמש כיו"ר המוסדות בהן תהא חברה 5.5

 

 מזכירות ארצית הסתדרות האחים והאחיות בישראל  .6

 כדלהלן:חברות  11מנה המזכירות הארצית ת 6.1

 יו"ר הסתדרות האחיות.  6.1.1

 יו"ר החטיבות.  6.1.2

יבחרו   6.1.3 אשר  החטיבות  מטעם  נוספות  מזכירות  ידי  חברות  ועל  מבין 
 : חברות המזכירות הארצית הנוספות[. בסעיף זהזכירות החטיבה ]מ

הארצית 6.1.4 המזכירות  חברות  חטיבה    מספר  יו"ר  חטיבה,  כל  של  מטעמה 
ליחס   בהתאם  ייקבע  הנוספות,  הארצית  המזכירות  חברות  בין בצירוף 

מספר כל  לבין  מספר האחיות ]במקומות העבודה[ המשתייכות לחטיבה  
 ובכל מקרה תכלול את יו"ר החטיבה.  האחיות ]במקומות העבודה[,
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 הסתדרות האחים והאחיות בישראל  חטיבות .7

 ארבע חטיבות כדלקמן:  בהסתדרות האחים והאחיות  7.1

 ; החולים  בתי חטיבת          5.1.1 7.1.1

 ; הציבור בריאות חטיבת          5.1.2 7.1.2

 ;הקהילה חטיבת          5.1.3 7.1.3

 .החינוך חטיבת          5.1.4 7.1.4

 .החטיבה מזכירותו "ר החטיבהיויבה הם: חט כל מוסדות  7.2

 

 החטיבה  מזכירות .8

לחהמשתייכצירות   8.1 מביניהות  יבחרו  חב   ןטיבה  ,  החטיבה  מזכירות  רותאת 
 שוות, ישירות, אישיות וחשאיות.  בבחירות

ל 8.2 בהתאם  ייקבע  העבודה  מקומות  של  החטיבה  מזכירות  חברות  בין    יחסמספר 
העבודה  מספר   במקום  בכלבין  האחיות  המיוצגות  האחיות  העבודה  מקומות  ל 

 במזכירות החטיבה.  

פי שיקבע  כאי זוגי של חברות, שלא יפחת מחמש,  תמנה מספר    החטיבה  מזכירות 8.3
 במזכירות החטיבה היוצאת. 

לתפקיד    האחרון  המועד 8.4 המועמדות  מזכירות  להגשת  לפני    21יהא  חברת  ימים 
 . הלבחירתמועד הישיבה 

 

 החטיבה  "ר יו .9

מביניה  ,לחטיבה  ותהמשתייכ צירות   9.1 ,  החטיבה  מזכירותיו"ר  את    ן יבחרו 
 שוות, ישירות, אישיות וחשאיות.  בבחירות

 חטיבה.  תהא גם יו"ר מזכירות ה החטיבה"ר  יו 9.2

ימים    21יהא  יו"ר מזכירות החטיבה  להגשת המועמדות לתפקיד    האחרון  מועדה 9.3
 .ה לבחירת לפני מועד הישיבה 

 

 ת אזורי המזכיר .10

תמ יו"ר   10.1 האחיות  לצורכי  נההסתדרות  בהתאם  האחיות  ,  שקול  הסתדרות  ולפי 
של כל  , אשר ירכזו את הטיפול הארגוני בכל האחיות,  יותאזור   ות,  מזכירהדעת

 אזור.באותו הארבע החטיבות 

יו"ר  ליו"ר    פהכפו  תאזוריה  המזכירה 10.2 עם  בתיאום  ותפעל  האחיות  הסתדרות 
 .מרחבי ההסתדרות הרלוונטיים
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 ם העבודה פסקהצירות שחברותן בוועד שבמקו .11

פסקה חברותה של אחות בוועד העובדים במקום העבודה ממנה נבחרה לוועידה,   11.1
,  כחברת מזכירות חטיבהו  מלכהן כצירהמכל סיבה שהיא, היא תחדל אוטומטית 

צירה חדשה וחברת    העבודהם  במקובחר מבין ועל ידי ועד העובדים  ובמקומה ת
 . מזכירות חטיבה חדשה

בוועד העובדים  לע  1על אף האמור בס"ק   11.2 יל, אף אם פסקה חברותה של אחות 
בוועידה   אם  בין  שהיא,  סיבה  מכל  לוועידה,  נבחרה  ממנה  העבודה  במקום 

אחרת,   בוועידה  אם  ובין  הנוכחית  כהארצית  משמשת  ו/או  והיא  חטיבה  יו"ר 
כהונת   לסיום  עד  ]זאת  בתפקידה  לכהן  תמשיך  האחיות,  הסתדרות  יו"ר 

ותהא זכאית להציג מועמדות ולהיבחר לתפקיד    המוסדות בהסתדרות האחיות[
 יו"ר חטיבה ו/או יו"ר הסתדרות האחיות בוועידה הבאה. 

 

 הבחירות ועדת .12

וועדת   12.1 תיבחר  והאחיות,  הסתדרות  של  הנבחרים  למוסדות  הבחירות  לביצוע 
 . הבחירות

 -הבחירות וועדת הרכב 12.2

מ  הבחירות   ועדת 12.2.1 יפחת  שלא  זוגי  אי  מספר  וביניהן  חבר  7-תמנה  ות, 
 .  משפטן שימונה על ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

מספר החברות בוועדת הבחירות מטעמה של כל חטיבה ייקבע בהתאם   12.2.2
לבין  מספר האחיות ]במקומות העבודה[ המשתייכות לחטיבה  בין  ליחס  

 מספר כל האחיות ]במקומות העבודה[, ולא תפחת מאחת. 

ע"י 12.2.3 יבחרו  חטיבה  כל  של  הבחירות  בוועדת  אותה    הנציגות  מזכירות 
 החטיבה.  

 . לפני מועד הבחירותימים    90לפחות יבחרו  הבחירות ועדתחברות  12.3

בחר וועדת  יום לפני מועד הבחירות, ת   80בישיבתה הראשונה, שתתקיים לפחות   12.4
 . הוועדה ראש תיושבאת   מבין חברותיההבחירות 

 

 -תפקידי וועדת הבחירות .13

הבחירות 13.1 לביצוע  כלליות  והנחיות  הוראות  מועדים  פרסום  לוח  פרסום  לרבות   ,
בהתאם   הבחירות,  תתקיימנה  פיהן  על  וההוראות  הארגונית  המפה  לבחירות, 

 לתקנון זה.  

 ביצוע הפעולות הנדרשות על פי תקנון זה להליך בחירות תקין.  13.2

פרסום ואישור מספר הצירות למקומות העבודה: פרסום רשימת צירות ראשונה   13.3
  45, פרסום רשימת צירות סופית בתוך  ימים ממועד ישיבתה הראשונה  30בתוך  

 ימים ממועד ישיבתה הראשונה. 

ישירה,   13.4 בהצבעה  המצביעות  לאחיות  ההצבעה  ומקום  ההצבעה  אופן  קביעת 
 . 2.6בהתאם לסעיף 

 אישור ופרסום רשימות הצירות והמועמדות לתפקידים השונים.   13.5

 דיון והחלטה בערערים.  13.6

 סיכום, ואישור תוצאות הבחירות.  13.7

והודע 13.8 בתוך  פרסום  הבחירות  תוצאות  על  לנבחרות  חתימת    24ה  ממועד  שעות 
 הפרוטוקול. 
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קביעת ופרסום של הוראות והנחיות לעניין ייצוג לכל מין במוסדות הנבחרים של   13.9
 הסתדרות האחיות. 

  למנות וועדת הבחירות תוכל לגייס פעילות נוספות לארגון וניהול הבחירות ו/או   13.10
חבר   ועדות  מבין  בכתב  לביצהוועדה    ות משנה  להן  ולהאציל  משימותיה  וע 

 . , בהתאם לצורך, ועל פי שיקול דעתה ופיקוחהמסמכויותיה

מלאים,    ועדת  ישיבות  13.11 בפרוטוקולים  יתועדו  בעררים,  דיוניה  לרבות  הבחירות, 
 . הפרוטוקוליםאשר יתויקו בפנקס  

 .ות ויפקחו על עבודתןהקלפיימנו את  הבחירות ועדתחברות  13.12

 

 מפה ארגונית  .14

וועדת הבחירות את המפה הארגונית  ימי  15בתוך   14.1 ם מישיבתה הראשונה תקבע 
חברות   ומספר  העבודה,  למקומות  בוועידה  הצירות  מספר  את  תכלול  אשר 

 המזכירות של כל חטיבה.

ל"מודד   14.2 בהתאם  יהיה  העבודה  למקומות  הארצית  בוועידה  הצירות  מספר 
כפי   מספרי  יחס  על  שמירה  תוך  הבחירות,  וועדת  ע"י  שיקבע  המפורט  הקובע" 

 והבטחת ייצוג למקומות העבודה השונים.  2.5בסעיף 

יתקבל מהחלוקה של מספר סך האחיות בכלל מקומות העבודה    ה"מודד הקובע" 14.3
 במספר הצירים בוועידה.   

 

 וועדת הבחירות  על עררים .15

ל  15.1 בקשר  הבחירות  ערר  בענייני  דיחויי  יוגש  החלטות  הבחירותללא  לכל  לועדת   ,
לפני    ימים  -10לא יאוחר מד התרחשות נשוא הערעור, וימים ממוע  5היותר בתוך  
 . , אלא אם נשוא הערעור התרחש במועד מאוחר יותריום הבחירות

ימים    הבחירות  ועדת 15.2 שלושה  בתוך  בערר  ותחליט  הגשתותדון  ההחלטה  מיום   .
שהוגש   בערר  הבחירות  ועדת  של  אל  לההמנומקת  ישירות  ותישלח  תתפרסם   ,

 . העורר

השיפוט  ו  תוהחלט על  ערעור   15.3 לרשות  יוגש  בערר,  ניתנה  אשר  הבחירות  עדת 
 . , ללא דיחויבהסתדרות

 

 אי קיום בחירות כשמספר המועמדות שווה למספר האחיות הדרוש לתפקיד  .16

יתקיימו   לא  לתפקיד,  הדרוש  הצירות  למספר  שווה  יהיה  המועמדות  מספר  בו  מקום 
 . בחירות, וועדת הבחירות המרכזית תאשר את המועמדות לתפקיד

 

 אישור התקנון ושינויים בו  .17

 תקנון זה יובא על ידי האגף לאיגוד מקצועי לאישור בית נבחרי הסתדרות.  17.1

שינויים בתקנון זה יוצעו על ידי הסתדרות האחיות בכפוף לאישור האגף לאיגוד   17.2
 מקצועי או  על ידי האגף לאיגוד מקצועי, ויובאו לאשור בית נבחרי ההסתדרות. 

 רות אחר למוסדות הסתדרות האחיות ובא במקומו. תקנון מבטל כל תקנון בחי 17.3
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 מבנה ארגוני הסתדרות האחים והאחיות בישראל 

הסתדרות    

האחים 

והאחיות 

 בישראל

    

        

וועידה      

 ארצית

  

        

מזכירות   

 ארצית 

יו"ר     

הסתדרות  

 האחיות 

  

        

 מזכירות 

 חטיבה 

יו"ר   

חטיבת  

 ביה"ח 

חטיב ת  יו"ר 

בריאות  

 הציבור 

יו"ר  

חטיבת  

 הקהילה 

חטיבת   יו"ר 

 החינוך

  

        

חברות    

מזכירות  

 ביה"ח 

חברות  

מזכירות  

 ברה"צ 

חברות  

מזכירות  

 הקהילה 

חברות מזכירות  

 החינוך

  

        

        

מזכיר      

 אזורי
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 מועדים בתקנון הבחירות

 

 עמוד בתקנון  הסעיף  מועדים  הנושא 

ווע דת  בחירת 

 בחירות 

יום    90  -לא יאוחר מ

 לפני מועד הבחירות 

 5עמוד  12.3

של   ראשונה  ישיבה 

הבחירות   וועדת 

 ובחירת יו"ר  

יום    80  -לא יאוחר מ

 לפני מועד הבחירות 

 5עמוד  12.4

יום    15  -לא יאוחר מ פרסום מפה ארגונית 

הישיבה   ממועד 

וועדת   של  הראשונה 

 הבחירות 

 6עמוד  14.1

רשימת   פרסום 

 רים הראשונה הצי

יום    30  -לא יאוחר מ

הישיבה   ממועד 

וועדת   של  הראשונה 

 הבחירות 

 5עמוד  13.3

רשימת   פרסום 

 הצירים הסופית. 

יום    45  -לא יאוחר מ

הישיבה   ממועד 

וועדת   של  הראשונה 

 הבחירות 

 5עמוד  13.3

מועמדות   הגשת 

ההסתדרות,   ליו"ר 

ליו"ר חטיבה וחברת  

 מזכירות חטיבה   

לפני    21 יום 

 חירות הב

 3,4עמודים   5.3, 8.4, 9.3

לוועדת   ערער  זכות 

 הבחירות 

ממועד    5 ימים 

האירוע   התרחשות 

 נשוא הערעור  

 6עמוד  15.1

וועדת   החלטת 

 הבחירות בערער 

ממועד    3 ימים 

 הגשת הערער 

 6עמוד  15.2

על   ערעור  זכות 

וועדת   החלטת 

 הבחירות 

 6עמוד  15.3 ללא דיחוי 

תוצאות   פרסום 

 הבחירות 

שעות ממועד    24  תוך 

 חתימת הפרוטוקול 

 5עמוד  13.4

 

 


