נוהל בחירות אלקטרוניות
 .1בנוהל זה -
" .1.1בחירות" – בחירות לתפקידים של יו"ר אר"מ ,נציגי המתמחים בוועד הארצי ,הוועדים
המקומיים ויו"ר הוועדים המקומיים.
" .1.2התקנון" – תקנון ארגון רופאי המדינה שיהיה בתוקף במועד קיום הבחירות.
 .1.3למונחים בנוהל זה אשר לא הוגדרו במפורש תהיה המשמעות הנתונה להם בתקנון.
 .2הזכות לבחור ולהיבחר -
 .2.1הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות אר"מ קבועה בתקנון.
 .2.2ועדת הבחירות ,בסיוע מזכירות הארגון ,תערוך את בדיקת הזכאות של חברי אר"מ לבחור
ולהיבחר .המועד הקובע לזכאות לבחור ולהיבחר הוא היום התשעים לפני מועד תחילת
הבחירות .במידה וייווצר קושי בקביעת הזכאות במועד זה ,וועדת הבחירות רשאית לקבוע
שהמועד הקובע לזכאות יהיה מועד מאוחר יותר.
 .2.3עד שבעה ימים לאחר מועד קביעת הזכאות תעביר מזכירות הארגון את החלק הרלוונטי
מתוך ספר הבוחרים לכל וועד מקומי ,אשר יהיה אחראי ,בעצמו ובאמצעות החברים
מאותה יחידה ,לבדוק אם נפלו טעויות בספר הבוחרים .הוועד המקומי יעדכן את מזכירות
הארגון אם מצא טעויות בספר הבוחרים בהקדם האפשרי.

 .3הודעה על הבחירות והזמנה לבחירות -
 .3.1לא יאוחר משבועיים לפני המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד ,כקבוע בתקנון,
תישלח מזכירות הארגון הודעה לכל חברי אר"מ הזכאים להצביע באותן בחירות ,בדואר
אלקטרוני ,בה יפורטו מועד הבחירות והמועד האחרון להצגת מועמדות לתפקיד.
 .3.2מזכירות הארגון תישלח הזמנה לבחירות לכל בעלי זכות הבחירה באותן בחירות ,בדואר
אלקטרוני ,לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחירות .בהזמנה יצוין באופן מפורש סוג
הבחירות ,שמות המועמדים וכל מידע אחר שוועדת הבחירות תמצא לנכון.
 .4אופן ההצבעה -
 .4.1הבחירות תערכנה באמצעות מדיה אלקטרונית מאובטחת מרחוק .לצורך ביצוע הבחירות
יוכל כל בוחר להתחבר למדיה האלקטרונית באמצעות מכשיר טלפון סלולרי אישי או
לחילופין באמצעות מחשב אישי.
 .4.2ההצבעות תמשכנה  48שעות.
 .4.3במקרה של תקלה טכנית במהלך הבחירות ועדת הבחירות תתכנס ותחליט באילו צעדים
לנקוט.
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 .5הצגת המועמדים -
 .5.1הצגת המועמדים במדיה האלקטרונית תהא לפי סדר אלפא-בתי של שמות המשפחה של
המועמדים.
 .5.2וועדת הבחירות רשאית להחליט בנוגע לפרטים אחרים שיוצגו לבוחרים.
 .6אמצעי זיהוי -
כל בוחר יזדהה באמצעות שני אמצעי זיהוי לפחות .מנגנון ההצבעה יהיה מאובטח באופן
שיימנע ככל האפשר אפשרות של הצבעה על ידי מי שאיננו זכאי לכך.
 .7ספירת הקולות -
ספירת הקולות וסיכומם תחל מיד אחרי גמר ההצבעות ותימשך ללא הפסקה עד תומה.
 .8פרסום התוצאות -
 .8.1עם סיום ההצבעות ובתום עיבוד וספירת הקולות תכריז וועדת הבחירות על שמם של
המועמדים שנבחרו.
 .8.2וועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מ 7-ימים לאחר תום הבחירות את תוצאות הבחירות
בדואר אלקטרוני לכלל חברי הארגון.

 .9גישה למאגר המידע -
במהלך הבחירות לא תותר גישה למאגר המידע המציג את נתוני תוצאות הבחירות ,לרבות
לוועדת הבחירות ,עד תום ההצבעה.
 .10תוצאות ביניים ואחוזי הצבעה -
לא יפורסמו תוצאות ביניים במהלך ימי ההצבעה .התוצאות תפורסמנה רק עם
.10.1
תום ספירת כל הקולות.
וועדת הבחירות רשאית לפרסם את אחוזי ההצבעה בבחירות מידי  12שעות בכל
.10.2
אחד מימי הבחירות.

 .11הוראות מיוחדות בנוגע לבחירת נציגי המתמחים לוועד הארצי ולוועד המקומי -
מבלי לגרוע מתנאי הכשירות הקבועים בתקנון יובהר שרק מתמחים הרשומים כמתמחים
במועצה המדעית של הר"י רשאים לבחור ולהיבחר לנציגי המתמחים בוועד הארצי
ולהיבחר לנציגי המתמחים בוועד המקומי .למען הסר ספק ,כל בעלי זכות בחירה ביחידה
מסוימת זכאים לבחור את נציגי המתמחים לוועד המקומי של אותה יחידה.
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