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ועדת הבחירות
אנו עוקבים מקרוב אחרי הסיטואציה המורכבת של התפשטות נגיף
הקורונה ,מבצעים הערכות מצב תכופות בהתאם לנסיבות ולהתרחשויות
השונות ,ומשנים את הנהלים שלנו בהלימה לדרישות משרד הבריאות
ואף נוקטים במדיניות המאמצת גישה של משנה זהירות לטובת בריאותם
של חברי וחברות הבורסה בני ה 70-פלוס ואלו הנכללים בקבוצות
הסיכון.
הנחיות ועדת הבחירות לאופן קיום הבחירות למוסדות הבורסה :

.1

הבחירות לנשיאות הבורסה ,להנהלה ולוועדת הביקורת תתקיימנה בתאריכים
 , 17,18/2/2021ה'-ו' אדר תשפ"א  ,ותהיינה ממוחשבות.

.2

עקב מצב הקורונה ועל מנת לשמור על מרווחים תקניים ,הבחירות תתקיימנה באולם
הבורסה – אולם המלוטש.

.3

ההצבעה לנציגי דיירי הבניינים תתקיים בתאריכים  , 17,18/2/2021ה'-ו' אדר
תשפ"א באמצעות טפסי ההצבעה והיא תתקיים באולם הבורסה (אולם המלוטש –
בחדר השקילה).

.4

על מנת לדלל את כמות הבוחרים בימי הבחירות במטרה למנוע תורים והתגודדויות,
תתקיימנה הבחירות במשך  2ימים.
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.5

בימי הבחירות יוכלו להצביע חברי הבורסה לפי חלוקה שמית ובאופן הבא:
ביום ד'  17/2/2021בין השעות  09:00ועד  ,17:00יצביעו כלל בעלי זכות
ההצבעה אשר שם משפחתם מתחיל באותיות א' ועד האות כ' (כולל).
ביום ה'  18/2/2021בין השעות  09:00ועד  ,17:00יצביעו כלל בעלי זכות
ההצבעה אשר שם משפחתם מתחיל באותיות ל' ועד האות ת' (כולל).
מצביעים מגיל  70ומעלה יוכלו להצביע בכל אחד משני ימי הבחירות.
מצביעים שעקב נסיעה לחו"ל ימנע מהם להצביע ביום הבחירות ,יוכלו
להצביע בכל אחד משני ימי הבחירות (בהצגת אסמכתאות  /כרטיס טיסה).
תהיינה  2כניסות נפרדות למתחם ההצבעה שבאולם הבורסה:
 .1כניסת שמשון לאולם הבורסה  -לבני  70פלוס ,ולאלו הנכללים
בקבוצות הסיכון.
 .2כניסת מכבי לאולם הבורסה – עבור כלל בעלי זכות ההצבעה.

הצבעה מהירה ובטוחה לבני  70פלוס ולקבוצות הסיכון :
 .1מצביעים מגיל  70ומעלה יוכלו להצביע בכל אחד משני ימי הבחירות.
 .2לבני  70פלוס ,ולאלו הנכללים בקבוצות הסיכון תוקצה כניסה נפרדת למתחם
ההצבעה מכניסת שמשון לאולם הבורסה.
 .3בחניון בניין שמשון יוקצו מקומות חנייה ייעודיים לבעלי זכות ההצבעה לפרק הזמן
הדרוש למימוש זכות הבחירה.
 .4במעלית הכספות בבניין שמשון יוצב שומר שיוביל את המצביעים מהחניון ישירות
לאולם הבורסה ובחזרה לחניון באופן מהיר ובטוח.
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הגשת בקשה להצבעה מיוחדת ביום הבחירות עבור חולים/מאושפזים:
 .1ביום הבחירות ה ,18/2/2021 -תתאפשר לחבר להצביע מחוץ לבנייני הבורסה
עקב מחלה ו/או אשפוז אין באפשרות החבר להצביע בבנייני הבורסה.
 .2לצורך כן ניתן יהיה להגיש לוועדת הבחירות עד ליום שני הקרוב ה15/2/2021 -
בשעה  , 12:00בקשות בצירוף אישור חתום ע"י רופא המפרט בצורה מפורשת כי
עקב מחלה ו/או אשפוז אין באפשרות החבר לצאת מביתו או מהמוסד בו הוא
מאושפז .את הבקשה ניתן להעביר לכתובת המייל  , election2020@isde.co.il :או
ישירות למזכירות הבורסה.
 .3הועדה רוצה לציין כי בידוד ו/או מחלה עקב "קורונה" אינם מהווים עילה להגשת
בקשה להצבעה בבחירות מחוץ לבנייני הבורסה.
 .4כל בקשה שתוגש תועבר לוועדת הבחירות להחלטתה ובהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי.
 .5הבחירות מחוץ לבנייני הבורסה יתקיימו ביום הבחירות  18/2/2021בלבד,
ובנוכחות נציג אחד מטעם כל מועמד לנשיאות.
הנחיות נוספות לכלל החברים:
א.

כלל הבוחרים שאינם בני  70פלוס או שאינם נכללים בקבוצות הסיכון יוכלו
להיכנס למתחם ההצבעה מכניסת מכבי לאולם.

ב.

לצורך שמירה על היגיינה בכל קלפי יוצבו כפפות חד פעמיות ובקבוקי אלכוג'ל.

ג.

ועדת הבחירות תמנה נציגים שיפקחו על שמירת ההנחיות לבריאות הציבור.

ד.

שומרים וסדרנים יפקחו על קיום הנחיות משרד הבריאות ,לרבות מניעת
ה תגודדויות ,שמירה על תורים בטוחים ,סימונים ושילוט לבוחרים,
ושמירה

על היגיינה בעמדות ההצבעה.

הכוונה
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תעמולת בחירות:
 .1תעמולת הבחירות תתאפשר בימי הבחירות במקומות הבאים בלבד:
 קומת הגשר בבניין מכבי.
 לאורך גשר מכבי  -ועד הכניסה לבית המדרש.
 כניסת מכבי לאולם הבורסה.
 רחבת הכניסה לאולם הגלם (מחוץ לאולם).
 גשר יהלום – מהכניסה לגלם ועד לכניסה לבנק ההודי.
האזור שבין הבנק ההודי ,דרך רחבת המעליות בשמשון ,גשר שמשון ,הכניסה
לאולם הבורסה משמשון  ,המעבר לבית הכנסת ועד לבית המדרש יהיו אזורים
סטריליים ללא תעמולת בחירות.
 .2לא תותר כניסת דיילים חיצוניים (מבקרים) לבנייני הבורסה.
 .3לא תותר הצבת דוכני בחירות מטעם המועמדים בתוך תחום בנייני הבורסה.
 .4מועמדים לנשיאות בלבד יוכלו להציב רולאפ אחד בכל בניין.

(מידות מותרות לכל

היותר  :אורך  2מטר ,רוחב  85ס”מ).
 .5יתאפשר שילוט מחוץ לבניינים בלבד ,ועד כ 10-מטרים מהכניסה לבניינים.
 .6חל איסור להדביק מדבקות מטעם המועמדים על הקירות  /חלונות  /ציוד וכו'
ובכלל השטחים הציבוריים.

סבב בחירות נוסף:
במצב בו ישנם  3מתמודדים לתפקיד נשיא הבורסה ,צריך הזוכה לצבור לפחות 45
אחוזים מהקולות הכשרים .במידה והזוכה לא קיבל לכל הפחות  45אחוזים מהקולות
הכשרים ,ייערך סיבוב בחירות נוסף בין שני המתמודדים לנשיאות אשר זכו במירב
הקולות ,וזאת ביום ראשון ה .21.2.2021 -
בברכה,
ליאור איזבוצקי ,יו"ר
ועדת הבחירות

