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  .יתכנו שינויים נוספים בעתיד.21.8.2017לוח זה מעודכן לתאריך חלו שינויים בלוח הזמנים . 
 

 .לא תתפרסמנה ולא תשלחנה הודעות אישיות המידע כולו יתפרסם באתר 
 

  המרכזית יוגשו בכתובת :פניות לוועדת הבחירות vadot@insurance.org.il 
 ות המרכזית יש לבצע באמצעות מזכירת מסירה והגשה של חומר או מסמכים לוועדת הבחיר

 הוועדה הגב. נורית סימן טוב. 
    

 לוח הזמנים לבחירות
 21.8.17מעודכן ליום 

  המטלה               תאריך  ימים לפני הבחירות   סעיף  
  היום הקובע" לעניין הזכות להיבחר" 21.5.17 185 )ת( 2.4
   ת מרכזיתועדת בחירו 1ישיבה מספר  20.6.17 155 2.1
  פרסום ראשון של ספר הבוחרים 20.7.17 125  4.5
מועד אחרון לערעורים על הכללה או אי  20.8.17 94 4.6

 הכללה בספר הבוחרים
 

  קובע" לעניין הזכות לבחור "היום ה 21.8.17  )ת( 2.4
  ועדת בחירות מרכזיתישיבה מיוחדת  20.8.17  

5.3 
 וכן
6.2 

הודעה בדבר האפשרות להגיש מועמדות  24.8.17 90
למוסדות ארציים ליו"ר סניף ולנציגי סניף 

 במועצה הארצית

 

  ועדת הבחירות המרכזית  2ישיבה מספר  17.9.17  
וועדת הבחירות בערעורים על החלטות  19.9.17 64 4.7

 ספר הבוחרים.
 פרסום ספר הבוחרים הסופי.

 
 

5.6 60 
 )נדחה בשל שבת וצום(

הגשת מועמדות לוועדת הבחירות לגבי  25.9.17
המוסדות הארציים, ולוועדת הבחירות 

הסניפית לגבי מועמדות ליו"ר סניף 
 ולמועצה הארצית.  

 

  ועדת הבחירות המרכזית  3ישיבה מספר  25.9.2017  
אישור / פסילה / תיקונים לגבי רשימות  26.9.17 57 6.7

 למועמדים ארציים
 

פרסום החלטות הוועדה )אישור / פסילה /  28.9.17 58 5.6
 תיקון ליקויים(

 

  הגשת בקשה מתוקנת למועמדות 2.10.17 51 6.8
מועד אחרון להגשת ערעורים על החלטות  3.10.17 50 5.7

 הוועדה הסניפית
 

  ועדת הבחירות המרכזית  4ישיבה מספר  17.10.17  
החלטות וועדת הבחירות המרכזית  10.10.17 43 5.7

בערעורים על פסילת מועמדות וכן מועד 
אחרון להכרעה בבקשות מתוקנות וכן 

 פרסום ההחלטות

 

  פרסום סופי של רשימת המועמדים 23.10.17 30עד  5.8
  מותרת תעמולת בחירות 23.10.17 30 5.10

פעילות של חברי ועדת הבחירות המרכזית  22.11.17  
 במשך כל שעות היום

 

  יום הבחירות 22.11.17  
  פרסום תוצאות הבחירות 22.11.17  
  ערעור על תוצאות הבחירות -מועד אחרון  24.11.17 -2 
  אם יהיה בו צורך –סיבוב בחירות שני  29.11.17 -7 
  ערעור על תוצאות הבחירות –מועד אחרון  1.12.17 -9 
 


