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 2021  תקנון בחירות  -מיל"ה 

ועד    2017-מהחלטות עודכן בהתאם למ , ועדת )פורום( מנצחיםועד המנהל, ועדת ביקורתול 

 . 2021חודש נובמבר 

 כללי 

נערכ .1 "העמותה"(  )להלן:  מיל"ה  העמותה אחת לשנתיים.    ות הבחירות למוסדות עמותת  תקנון  פי  על 

נמסר הכללית    בהתאם,   מתוכננות    29/07/2021  יוםבשהתקיימה  באסיפה  הקרובות  הבחירות  כי 

הוחלט לקיים את הבחירות    4/11/2021ביום  המנהל    דווע. בהתכנסות ה2021עד סוף שנת    להתקיים

 באופן דיגיטלי.   10/12/2021ביום 

התקנון   .2 ומטרת  המינוי  מיום    -כתב  מיל"ה  ומנכ"ל  מיל"ה  יו"ר  מטעם  מינוי  כתב  פי    7/11/2021על 

מעבירה בזאת לפרסום לחברי  , אני יו"ר ומנכ"ל העמותה לאחר תיאום עם  עדת הבחירות.  מוניתי ליו"ר ו

את   הבחירות  העמותה  מטרת  תקנון  המנצחים.  )פורום(  ולוועדת  הביקורת  לוועדת  המנהל,  לוועד 

סדרי    –התקנון   הזמנים,  לוחות  הבחירות,  תהליך  את  גוף,  לכל  ולהיבחר  לבחור  הזכות  את  להסדיר 

 הגשת ערעור על התוצאות.   הקולות ונוהל  ההצבעה, ספירת

 כל מקום בו רשום בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.  .3

 הוועד המנהל 

בהתאם לתקנון העמותה, הועד המנהל יקבל החלטות בדבר מדיניות מיל"ה ותקציבה   –הגדרת תפקיד  .4

ל  מועמדות )הכול ויהיה אחראי למעקב אחר ביצועם. לפירוט, ראה פרסום בקול קורא שהופץ להגשת  

 הפניה לחוק העמותות ולתקנון העמותה( וגם באתר האינטרנט של מיל"ה.  

  4זמרים,    5מנצחים,    6המנהל כלהלן:     דבוועיהיה הרכב החברים    30.08.17בהתאם להחלטה מיום    .5

 נציגי ציבור בעלי רקע, כישורים וניסיון מתאימים.  

נבחר החדש, הוא ימונה אוטומטית  ה   דלוועה מועמד  בתקופה לאחר שיו"ר ועד סיים את תפקידו ולא הי .6

 לחבר ועד מכהן בקדנציה החדשה כדי לסייע בחפיפה ליו"ר החדש הנבחר. 

 . נציגים מהציבור כאחד מי מחברי העמותה ובחר  יועד המנהל יכולים לה ו ל  -זכות להיבחר  .7

    -זכות לבחור .8

 ותיו לעמותה.  בו זכאי לבחור בכפוף להשלמת מלוא חם כיחיד שנרשכל חבר עמותה  .8.1

"הגוף"( תהיה בעלת  כל מקהלה או חבורת זמר .8.2 זמר )להלן:  זכות  , שנרשמה כמקהלה או כחבורת 

בלבד אחד  קול  של  חובותיהם    הצבעה  מלוא  את  השלימו  ההרכב   / המקהלה  שחברי  ובתנאי, 

ידי אותו גוף  בהליך של הצבעה חוקית  יבחר  בעל זכות הצבעה של קול אחד  . הנציג  לעמותה  על 

 י של הגוף.  ב לנציגו הרשמשחוי 

 תנאי כשירות וזכות להיבחר:  .9

 .  לעמותה  ששילם דמי חבר -חבר עמותה  .9.1

ציבור   .9.2 ציבור, ומועמד   -נציג  יהיה  אינו חבר  , שמעוניין להיבחר בקטגוריית איש  חייב להציג  עמותה, 

 . תו ימים ממועד הבחיר 14השלים תשלום דמי החבר השנתיים בתוך  מועמדותו לחברות בעמותה ול 

 ועדת ביקורת 
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תפקיד   .10 ההועדת    -הגדרת  תבקר את פעילות  והנהלת העמותה  ו ביקורת  המנהל  שונים   ועד  בנושאים 

מראש   תתואם  אשר  עבודה  תכנית  לפי  ייקבעו  הנושאים  העמותה  הנהלת  עם  מראש  גש  ו ותבתיאום 

גש ליו"ר, וי לוועד המנהל. טיוטת הדוח תועבר ליו"ר העמותה ולמנכ"ל לקבלת תגובות. הדו"ח השנתי  

והמלצות לגבי הדוחות הכספיים והדוח המילולי של   חו"דלרבות    ,העמותה   כ"ל ולוועד המנהל שללמנ

 כללית של העמותה. העד שבועיים לפני האסיפה השנה הקודמת, 

 חברים.  3עד   –הרכב  .11

 כמו לוועד המנהל.    –זכות לבחור, תנאי כשירות וזכות להיבחר 

 עדת )פורום( מנצחים  ו

דה תהווה כתובת לכל מנצחי מיל"ה מנקודת ראותם ותשמש במעמד של גוף מייעץ  הווע  –קיד תפ תהגדר 

לוועד העמותה. להרחבה, ראה פרסום בקול קורא שהופץ להגשת מועמדות )הכולל הפניה לתקנון 

 העמותה( וגם באתר האינטרנט של מיל"ה. 

 מנצחים.  5  –הרכב  .12

 לעמותה והינו רשום כמנצח.  חבר ששילם דמי חבר עמותה –כשירות וזכות לבחור ולהיבחר  .13

 לוועד המנהל  בחירת יו"ר וסגן 

   ע"י הוועדגם הוא   אחד, שיבחר סגןליו"ר יהיה  , מבין חבריו.יו"ר המנהל יבחר, על פי שיקול דעתו,   הוועד

   המנהל.

המנצחים,    םוהיו"ר יבחר ברוב קולות בידי חברי ועדת הביקורת ופור   -לוועדת ביקורת ולפורום מנצחים   .14

 תאמה,  בתוך שבועיים מיום הבחירות. בה

 הגשת מועמדות, לו"ז ופורמט ההגשה ואופן הצגת המועמדים 

 כל חבר הרואה עצמו כשיר להיבחר, יכול להגיש מועמדות לכל אחד מהגופים באופן הבא:  .15

 לוועד המנהל או לוועדת הביקורת.  .15.1

 לוועד המנהל ואפשר גם לוועדת המנצחים.  .15.2

 לוועדת המנצחים. גם  רת ואפשרוק לוועדת הבי .15.3

 ביקורת  תלוועדבכל מקרה לא יוכל חבר להגיש מועמדות גם  לוועד המנהל וגם 

 בחצות.   28/11/2021 עד לתאריך  -לו"ז הגשת מועמדות  .16

המועמדות   .17 הגשת  )  -פורמט  הכולל:  אחד  וורד  )1דף  דוא"ל  וכתובת  טלפון  אישיים,  מה  2( פרטים   )

)זמר, מנצח )צנ ,  ההשתייכות  ציבור(  ועדת ביקורת,  3יג  ועד מנהל,  להיבחר:  מבקש  ( לאיזה קטגוריה 

( מנצחים  )פורום(  )4ועדת  חיים  קורות  אישי/תמצית  פרופיל   )5  / לפעול  מבטיח  ומה  תחום  באיזה   )

הבאה:   המייל  לכתובת  המועמדות  לשלוח  יש  ויבחר  במידה  הכהונה  בתקופת  לעשות 

mila.sharim@gmail.com  )יש לוודא שטופס המועמדות עלה באתר האינטרנט של מיל"ה    )לידי רחלה ;

 2021בלשונית: בחירות  

 פרסום המועמדים 

  04ביום  יו"ר ועדת הבחירות שנבחרה  עם קבלת טופס המועמדות ולאחר אישור כשירות המועמד בידי   .18

יוצג ט2021ר  נובמב ה ,  וחרים בלשונית מיוחדת למועמדים באתר האינטרנט של  בופס המועמד לעיון 

 העמותה. 
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הקטגוריות   .19 לשלוש  בחלוקה  המועמדים  שמות  את  האינטרנט  באתר  תפרסם  העמותה   –הנהלת 

 מועמדים לוועד המנהל / לוועדת הביקורת / לוועדת )פורום( המנצחים. 

 פיקוח על הבחירות, אופן ודרך ההצבעה 

ועדת קלפי  יו"ר ועדת הבחירות. היו"ר יוכל למנות  ות יעשה בידי  רהפיקוח על הבחי  -ועדת הקלפי  .20

הבחירות ישמש גם  יו"ר ועדת . שלא הציגו מועמדות  שתמנה ארבעה חברים: שני זמרים ושני מנצחים

קות, אם תיווצרנה. )ועדת הקלפי תוכל, בהתאם  בעל זכות הכרעה במחלוויהיה הקלפי,  כיו"ר ועדת 

 מעובדי מיל"ה(  לשיקול דעתה, לצרף משקיף

לפני מועד   יום  21את ועדת הקלפי עד תמנה הנהלת העמותה   -מינוי הוועדה וטיפול בהתנגדות למינוי  .21

ה  תה תהיותפרסם את זהות חברי ועדת הקלפי באתר האינטרנט של העמותה. לחברי העמו  ,הבחירות 

  יו"ר ועדת הבחירות   . ותמ פרסום הש יום ימים מ  7בתוך  זכות להתנגד למינוי חבר ועדת קלפי זה או אחר

כי נציג ועדת הקלפי שנבחר אינו  עשר יום לפני מועד הבחירות. היה ומצאה   שניםתדון בהתנגדות עד 

ותפרסם את דבר המינוי החדש   ,יינים בתפקידו זה, תחליפו באחר מתאים לכהן בה או שעומד בניגוד ענ 

 באתר האינטרנט של העמותה. 

   ההצבעהאופן 

מי .22 ההצבעה    2021נובמבר    04ם  ו בהתאם להחלטה  תבוצע  חברת  מרחוק  ,  יישומון של    באמצעות 

voteclick     בשירותself service.  ו   בעלי זכותהנחיות לאופן ההצבעה יפורסמו לאחר אישור המועמדים 

 ההצבעה. 

 כדי לסייע ולפקח .  , מר אבישי לביא,ועדת הבחירות אושר מהנדס תכנה   ליו"רלצורך סיוע  .23

  ההצבעה תערךבידי הנהלת העמותה. כאמור  יפורסמו  –יקומה, מועדיה, פרסומה  מ דרך ההצבעה,  .24

כאמור, באופן דיגיטאלי   1300ל  1100בין השעות   2021דצמבר   10'  ביום ובאמצעות האינטרנט, 

   היישומון ורק מי שנמצא כשיר יוכל להצביע.ים ייעשה באמצעות זיהוי המצביע בטלפון או במחשב.

 ספירת קולות 

יו"ר הועדה יחד עם מהנדס   .  1300יסגר ביום הבחירות בשעה  ת באמצעות היישום כאמור, עה בההצ  .25

במקרה של קבלת   קרה כי לא נפלו פגמים בנתונים.התכנה, יקבלו את התוצאות ויאשרו אותן לאחר ב

במקרה בו יקבלו שני מועמדים באותה קטגוריה את אותו מספר   –אותו מספר קולות בקטגוריה אחת 

תערוך הגרלה   יו"ר ועדת הבחירותחד במשך שנה אחת.  ת, הם יכהנו בתפקידם ברוטציה, כל אוהקול 

ו  על מנת לקבוע מי יכהן ראשון. השני יוזמן לכהן כמשקיף באותה הוועדה במשך השנה, שבה אינ

 בתפקיד הנבחר.  

 חריו יכנס. איוכל לבחור על איזו קטגוריה לוותר והבא   -במקרה שאותו החבר יבחר בשתי קטגוריות  .26

 רות ופרסומן תוצאות הבחי

היוצא ומנכ"ל   לידי היו"רתעביר  יו"ר ועדת הבחירות - העברת סיכומים ופרוטוקול להנהלת העמותה .27

כל  ו  פרוטוקול האת  תוך פירוט מספר הקולות שזכה כל מועמד, את סיכומי תוצאות הבחירות  העמותה 

 לצורך עריכת הבחירות. נלווה ששימש החומר  

יו"ר היוצא ומנכ"ל  וקבלת אישורי ה ,תוצאות הבחירות  קבלתד לאחר מי  –צאת הבחירות ופרסום ת  .28

התהליך יפוקח בידי יו"ר ועדת הבחירות   ר האינטרנט של העמותה.באתהם יועברו לפרסום  העמותה, 

 או מי שימונה על ידו כממלא מקום. 
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 ערעורים  

ר ועדת הבחירות או לממלא מקומו, )ככל  "ניתן להגיש ערעורים בכל שלב בתהליך הבחירות לידי יו  .29

רט את העילה  שמונה בידי היו"ר( בפרטים שיפורסמו באתר האינטרנט של העמותה. בערעור יש לפ

 לערעור ומה הסעד המבוקש. 

הערעור ידון בידי יו"ר ועדת הבחירות כדן יחיד או בידי ממלא מקומו אף הוא כדן יחיד. לא יחולו דיני   .30

 שעות.  72 -ולא יותר מ  ,למערער בזמן הקצר ביותר האפשרי ההראיות. תינתן תשוב

 בכבוד רב, 

 עו"ד,       לה ויזלאי

 בחירות יו"ר ועדת ה 
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