
    נוהל בחירת נגיד מעודכן     17964

 
 נוהל בחירת נגיד האזור

 
 (.13.020.1  RIB)  (  31MOP )עמ   נגיד מיועד  לבחירתשיטה    . 1

 באחת משלושת השיטות:  יבחרמועמד לנגיד האזור   .1.1

   ("ממנה " )"ועדה  בחירות לאיתור נגיד   ועדה" בהליך של .א

 ."הצבעה באמצעות הדוארב" .ב

 ".בועידת האזורב"בחירות  .ג

פי   .1.2 על  תיקבע  שיטה  באיזו  שתאומץהבחירה  האזור  ,ההחלטה  פי    , בועידת  על 

 הנוכחים ומצביעים, של המועדונים.   הציריםרוב הקולות של 

בחירות  ועדה  "  בהליך שלועידה האזורית החליטה לנקוט בשיטה של בחירות  ה 1.3

   . "(ממנה" )"ועדה  לאיתור נגיד

 "  לאיתור נגיד  "ועדת הבחירות   . 2

 (. RIB 13.020.2) .הטוב ביותר המועמדעל איתור  ו  תפקח על הבחירות הועד הו     .12

אחראית      2.2 מכובדת,  בצורה  להתנהל  צריכה  המיועד  לנגיד  המועמד  בחירת 

 . ((COP 19.030.1ובהתאם לחוקת ונהלי הרוטרי.   והו באח

 הרכב הוועדה  . 3

תכלול    3.1 ונגידים    4הועדה  הנגידים  במועצת  שיבחרו  לכהן  לשעבר  היכולים 

 בתפקיד.  

 נגיד לשעבר האחרון. יהיה ה  ועדהו"ר ה י 3.2

 האזורית.   הנשיאים לשעבר אשר יבחרו בוועיד 4 3.3

 של כל שנה.  1/7תחל פועלותיה החל מיום  ועדהה    3.3

 לאיתור ובחירת נגיד  הועד התפקידי  . 4

ה    4.1 כישור   ועדהעל  את  ולבחון  המועמדים  כל  את  עומד ו  םיהלראיין    ים באם 

נגיד לבחירת  סעיפים    , בקריטריונים  של    15.070  -ו   15.080לפי  העזר  חוקי  של 

 רוטרי בינלאומי. 

ה  4.2 נגיד    ועדהעל  על  המוטלות  החובות  את  ומקבל  מבין  המועמד  באם  לבחון 

   (COP 19.030)אזור וכן לבחון את כל כישורי המועמד והתאמתו לנגיד אזור. 

  לבחון באם למועמד ידע, ניסיון, ויכולת כספית, לשמש כנגיד אזור.   ועדהעל ה 4.3

(19.030 COP  )   

    (COP 19.030)לבדוק את הכוונות והשאיפות של המועמד.  ועדהעל ה  4.4

ובחינתםל 4.5 בדיקתם  המועמדים,  שמות  קבלת  הועדה    ,אחר  יו"ר  להודיע  על 

ו המועמדים  ופרטי  שמות  על  באזור  להודעהלמועדונים  נהלי  ,  לצרף  את 

מועצת  הבחירות   ע"י  שאומצו  כפי  בינלאומי,  ברוטרי  לתפקידים  מועמדים 
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באזור  המנהלים   המועדונים  לכל  נהלים  של  רשימה  וכן  בינ"ל,  רוטרי  של 

רוטרי   של  הנהלים  בקובץ  יו"ר  כ   .17.040.1בסעיף    (COP)המופיע  יצרף  כן  מו 

 הועדה את קורות החיים של המועמדים בצירוף תמונתם. 

 תכנסות ראשונה ה . 5

ה   5.1  של  הראשונה  עד    ועדהישיבתה  מאשר  מאוחר  לא  שנ   30תהיה  של  ת  ביולי 

   .הרוטרי בה היא מכהנת

ה    5.2 של  הראשונה  ה  ,ועדהבפגישה  יו"ר  המועמד,    ועדהיקריא  בחירת  נוהל  את 

   .כפי שאושרה בועידת האזור, ואשר יהיה תקף בשנת כהונתה

 . ומדויק של כל ישיבותיה  רתנהל פרוטוקול מסוד ועדהה   5.3

 13.020.4 פניה למועדונים להציג מועמדים.   6

ב ועדהה.  6.1 שהנגיד המכהן,,  לכך  תגרום  ישיבתה הראשונה,  פניה    עקבות  יפרסם 

יאוחר מיום  למועדונים לא  מיועד  להציע מועמדים  ,אוגוסט  1,  הפניה  לנגיד   .

  .והקריטריונים לנגיד מיועד  למועדונים תכלול גם את הדרישות מהמועדונים

לפחות   למועדונים  תעשה  זו  שמות  פניה  לקבלת  המועד  לפני  חודשיים 

 (. 1/10)עד ליום  דים.המועמ

 , כל עוד התקבלו במועד שנקבע. המועדונים יידונו בוועד ההצעות של      6.2

אשר נתקבלה    , יהיו עפ"י החלטת המועדון  ,. הצעות המועמדים ע"י המועדונים6.3

 בישיבה רגילה וחתומה ע"י מזכיר ונשיא המועדון. 

 כל מועדון רשאי להציע רק מועמד אחד.    6.4

  13.020.2 לאיתור נגיד ועדההבחירות ע"י   שיטת.     7

 החובה לאתר ולהציע את המועמד הטוב ביותר הפנוי לנגיד מיועד.   הועדהעל  7.1

לעיל,    6.1ף  )לפי הנאמר בסעי  הועדה תפנה למועדוני האזור להציע מועמדים,  7.2

 (. 10/1ועד ליום   1/8כלומר לא יאוחר מיום 

 מועמד מטעמה. הועדה רשאית להציע   7.3

המועדונים    תהיה מוגבלת לבחירת אלה ששמותיהם הוצעו על ידי    הועדה לא  7.4

 13.020.5באזור. 

 13.020.5ועדה תבחר הרוטריון המתאים ביותר הפנוי לשרת כנגיד. ה   7.5

שעות ממועד    24, תוך  ע"י הועדה  ודיע לנגיד על המועמד שנבחר הועדה ייו"ר      7.6

 13.020.6 .10/7ולא יאוחר מיום   נעילת ישיבתה

שעות    72, בתוך  בכל מועדוני האזור  ,ומועדונו  המועמדיפרסם את שם    דנגיה     7.7

יו"ר   של  הודעתו  קבלת  מיום    הועדהממועד  יאוחר  תהיה  ה  10/10ולא  ודעה 

 13.020.6 בכתב, במכתב, בדוא"ל או בפקס לכל מועדוני האזור.

 להודעה הנ"ל תצורף הודעה על מתן אפשרות להציע מועמד מאתגר.   7.8
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ה     7.9 על    ועדהכאשר  ייבחר הנגיד המיועד  אינה מגיע לתמימות דעים על מועמד, 

. לחילופין, ייבחר הנגיד  13.040כמפורט בסעיף  ,  ידי הצבעה באמצעות הדואר

 (13.020.7). 15.050המיועד מבין המועמדים בעת כנס האזור בהתאמה לסעיף  

 13.020.8מועמדים מאתגרים     .8

באזור   8.1 מועדון  לפחו  ,כל  קיים  שנה  אשר  להציע  בת  שנה, רשאי  אותה  תחילת 

מאתגר מיועד   , מועמד  המועמד    לנגיד  את  לכן  קודם  הציע  שהמועדון  ובלבד 

 . הלוועד

מועדון הקיים פחות משנה מתחילת אותה השנה רשאי להציע מועמד מאתגר     8.2

מהמועדון הוא  המוצע  שהמועמד  מוצע  ו   בתנאי  להיות  חייב  המאתגר  המועד 

 בצורה ראויה לועדה.  

בפגישה     8.3 שאומצה  המועדון  של  החלטה  בעקבות  יוגש  המאתגר  המועמד  שם 

 רגילה.  

עד התאריך שנקבע  יו"ר ועדת הבחירות  ההחלטה אל    להעביר את  המועדוןעל     8.4

פרסום    יום אחרי  14-לא יותר מעל ידי הנגיד כמועד אחרון. תאריך זה יהיה  

   . ועדנגיד מימועמד ל על בחירת  הנגיד,על ידי ההודעה 

 13.020.9 מה על מאתגריםהסכ . 9

   .את שמו של כל מועמד מאתגר שהוצע ,מועדוניםלדע  וי  הועד ה יו"ר    9.1

 יבדוק אם יש מועדונים המסכימים לקבל את המאתגר.   הועד ה יו"ר    9.2

על פיה    ,שאומצה בפגישת מועדון רגילהצריכה להיות החלטה  החלטת מועדון     9.3

   ד שנקבע ע"י הנגיד.במוע הוא מסכים למאתגר

אצל     9.4 להתקבל  חייבות  כאלה  התאריך    הועדהיו"ר  החלטות  ולא    שנקבעעד 

 . 25/10יאוחר מיום  

רק מאתגרים שקיבלו הסכמה על ידי לפחות חמישה מועדונים אחרים, שהיו     9.5

זו או   של סך מספר המועדונים    10%קיימים לפחות שנה אחת בתחילת שנה 

ורק החלטות שנתקבלו  נה זו, כל הגבוה מן השניים,  שהיו קיימים בתחילת ש

 ייחשבו תקפים. במועדונים בישיבה רגילה בהתאם לחוקת המועדון,  

 13.020.10 מועמדים מאתגרים של תהיעדרו  . 01

כל  י  הועדהיו"ר    10.1 הוגש  לא  כאשר  מיועד,  לנגיד  הועדה  של  המועמד  על  כריז 

מאתגר המועדונים.  מועמד  לכל  תצא  זו  מהמועד    15בתוך    הכרזה  ימים 

 . 10/11ולא יאוחר מיום  האחרון שנקבע

 13.020.11  מינויים מאתגרים   .11

תוך  יודיע  הנגיד  11.1 שנקבע,   7,  המועד  לאחר  מיום  ימים  יאוחר  לכל    ,1/11ולא 

התקבל במועד האחרון. הודעה  בתוקף  כאשר מינוי מאתגר    , המועדונים באזור

ים ושמות המועדונים  המאתגר   יםמועמדכזו תכלול את השם והכישורים של ה
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או,  כי המועמדים האלה ייבחרו על יד הצבעה באמצעות הדואר  ויצהיר    שלהם

נותר בתוקף עד למועד שנקבע ע"י  חצי שנתילחילופין, בכנס ה , אם המאתגר 

 . )מועד הגעת המעטפות(. 25/12ולא יאוחר מיום   הנגיד

 עטפות מבוילות למשלוח חזרה. להודעה זו יצורפו טופסי הצבעה בדואר ומ  11.2

 הצבעה באמצאות הדואר. 12

ליום    12.1 עד  ויגיעו  המועדונים  ידי  על  ישלחו  ההצבעה  ומעטפות    25/12טופסי 

 לדצמבר של שנת הרוטרי.

 וועדת הקלפי תתכנס בכנס החצי שנתי לפתיחת המעטפות וספירת הקולות.    12.6

. אם מסיבות של כוח עליון או  הועדה תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל   12.7

את   שתשקול  ובלבד  כן  לעשות  תוכל  הועדה  לשנותו,  תאלץ  היא  אחרות 

הנימוקים בעד ונגד בכובד ראש, ותודיע את החלטתה על השינוי בלוח הזמנים  

 לנגיד האזור, שיודיע על כך מייד למועדונים. 

 13.020.12כשלון של מינוי מאתגר להישאר בתוקף      . 31

יכריז על המועמד של הועדה    ה ועדה יו"ר    ,מאתגרתקף של  אף מינוי    אין   ר כאש  13.1

 נגיד המיועד. כ הממנה 

 . 5/12ועד ליום  ימים 15יודיע על כך למועדונים בתוך   הועד ה יו"ר    13.2

 13.020.3 " בחירות לאיתור נגיד  ת ועד"ה להליך של יטכשל באימוץ ש .  41

נבחרו   14.1 ולא  ל היה  ימ ועדהוחברים  האחרונים,    חמשת   ו נ ו,  לשעבר  הנגידים 

להלן:  " לחירות לאיתור נגיד.ועדה  כ"שעדיין חברים במועדון באזור, שישמשו  

 ועדת הנגל"ים" 

תפעל  ו 14.2 הנג"לים,  לנגיד  עדת  הפנוי  ביותר  הטוב  המועמד  את  ולהציע  לאתר 

תפנה למועדוני האזור להציע מועמדים, ורשאית להציע מועמד    ועדהה  מיועד.

 מטעמה. 

ב כ 14.3 אין  בינ"ל    5נמצא  אשר  רוטרי  נשיא  זמינים,  לשעבר  אנשים    ימנהנגידים 

 חברים.   5יהיו   עדהו ומתאימים נוספים מהאזור, כך שב 

או מועמד שהוצע ע"י    אותר מועמד ע"י הועדה או ע"י ועדת הנגל"ים הממנה,  

 יוזמנו המועמדים לרעיון ובחינה בפני הועדה.   מועדון,

בקריטריונים  עומד  אם המועמד  , ב ורתקבל חוו"ד היועץ המשפטי לאז  ועדהה 14.4

 לבחירת נגיד ובנהלי ותקנות רוטרי בינלאומי. 

מועמד אשר אינו עומד בקריטריונים עומד בקריטריונים לבחירת נגיד ובנהלי   14.5

 . ועדהותקנות רוטרי בינלאומי יפסל ע"י ה 

הנגיד    ועדהה 14.6 לתפקיד  ביותר  הראוי  המועמד  על  ותמליץ  ותבחן  תבדוק 

 המיועד. 

 להלן. על לפי לוח הזמנים המפורט  תפ ועדהה 14.7
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 לוח זמנים ל"ועדת הבחירות ולאיתור נגיד" . 15

 . 30/7ישיבה ראשונה של הועדה עד ליום  15.1

בחודש   יהיה לא מאוחר מיום אחד -להציע מועמדיםודעה למועדונים פרסום ה  15.2

 ( של שנת הרוטרי. 1.8)  אוגוסט 

המועמדים  15.3 המועדונים  הצעת  ליום    -ע"י  עד    אוקטובר ודש  לחאחד  תסתיים 

 ( של שנת הרוטרי. 1.10)

 . 7/10יו"ר הועדה יודיע לנגיד על שמות המועמדים עד ליום    15.4

בצירוף הודעה על אפשרות    10/10הנגיד יפרסם את שמות המועמדים עד ליום    15.5

 הגשת מועמד מאתגר. 

 . 25/10הודעת המועדונים על מאתגר על ליום    15.6

 .1/11למאתגר עד ליום  קבלת הודעה מהמועדונים על הסכמה למועמד או  15.7

 . 10/11הכרזה על נגיד מיועד כאשר אין מאתגרים עד ליום   15.8

הצבעה   15.9 וטופסי  מעטפות  ומשלוח  מאתגרים  מועמדים  על  הנגיד  הודעת 

 .15/11למועדונים עד ליום  

 25/12קבלת המעטפות והטפסים מהמועדונים עד ליום   15.10

 תוצאות הבחירות יוכרז בכנס החצי שנתי.   15.11

 13.030,  13.020.13  או בוועידת האזורצבעה באמצעות הדואר הי  שיטת בחירות ע" .16

על בחירות באמצעות הדואר או בוועידת האזור יוחלט בועידת ההחלטות של    16.1

 13.020.1האזור.  

הדואר  16.2 באמצעות  האזור  בחירות  בוועידת  ע"י    או  הבחירות  "יפוקחו  הועדה 

 ".  ואיתור נגיד

באמצעות    ההצבעהקרוב ככל הניתן על פי תנאי    תהיה  ,ההצבעה בכנס האזור  16.3

 13.020.13, רק במקום לשלוח מעטפות יצביעו בקלפי בועידת האזור. הדואר

 13.030.1 בחירות באמצעות הדואר.  71

הודעה על הצעה להגשת מועמדות לנגיד  כל מועדון  לישלח    יו"ר ועדת הבחירות  17.1

 .  מיועד

להיות    17.2 חייבות  המועמדויות  של  כל  והמזכיר  הנשיא  ידי  על  וחתומות  בכתב 

 המועדון.  

 מועדון רשאי להציע רק אחד מהחברים כמועמד לנגיד מיועד.  כל  17.3

 במועד שנקבע.  לאיתור נגיד להגיע לועדת הבחירותכל המועמדויות חייבת  17.4

באמצעות    17.5 הצבעה  של  בתהליך  צורך  יהיה  לא  אחת,  מועמדות  רק  יש  כאשר 

 יכריז על המועמד כנגיד מיועד.  הוועדה ויו"רהדואר 
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לכל המועדונים  באזור את    הועד היו"ר  או יותר מועמדים, יודיע    2כאשר יש    17.6

הנגיד   ייבחר  מיועד, שמהם  לנגיד  כל אחד מהמועמדים  של  והכישורים  השם 

 13.030.2 על ידי הצבעה באמצעות הדואר.  ,המיועד

 013.04 מפרט להצבעה באמצעות הדואר  . 81

הבחירות 18.1 ועדת  נגיד  יו"ר  את    לאיתור  שטופס  יכין  ידי    נקבעההצבעה  על 

 הוועדה. שעבר את מיונה של   , ובו יציין את שמו של כל מועמד ,ההנהלה

 בית.  -בסדר אלף המועמדיםכל מות מו שבטופס יירש  18.2

 ל טופס ְיָיצג קול אחד.  כ  18.3

הטפסים  הנגיד  18.4 מספר  את  מועדון  לכל  ועדת    ישלח  חברי  כל  ע"י  החתומים 

 עם הוראות להחזר הטפסים.  שהמועדון זכאי להצביע הקלפי,

לא    דכל הטפסים יתקבלו בחזרה עד למועד שנקבע. טופס אשר לא הגיע במוע  18.5

 יספר. 

 13.040.1 קולות וצירים  .91

 . מועדון רשאי לקול אחד לפחותכל   

   חברים או חלק   25ל נוסף על כל  חברים יהיה רשאי לקו  25כל מועדון עם מעל    19.2

 )שלושה עשר חברים(. . גדול ממנו

 : כדלקמן  יהיה מספר הקולות בהצבעה אשר כל מועדון זכאי לו, , יכךלפ

 קול  1  -      חברים       37ועדון שיש בו עד מ  19.2.1
 קולות   2   -חברים             62עד   38מועדון שיש בו    19.2.2
 קולות  3   -חברים             87עד   63  מועדון שיש בו  19.2.3
 קולות 4  -חברים            112עד  88ועדון שיש בו מ  19.2.4
 קולות  5  -חברים          137עד  113מועדון שיש בו    19.2.5

במועדון  19.3 החברים  למניין  הקובע  זה  ,התאריך  החברים   הוא  מספר    של 

 ועד שבו מתקיימת ההצבעה.  שלפני המ  ,בדו"ח החצי שנתי האחרון המשלמים

לא    19.4 ידי ההנהלה  על  הושעתה  בינ"ל  ברוטרי  שחברותו  מועדון  כל  מקרה,      בכל 

 יהיה רשאי להשתתף בהצבעה.  

 למועמד אחד בלבד.  ,פה אחד  ,חייב ליתן את קולו/קולותיו ,מועדון המצביע 19.5

 אם לא נהג כך, כל ההצבעות של מועדון זה פסולות.    

את    טופס  19.6 המכיל  המועמדהבחירה  נתן    ,שם  קולותיו  ןהמועדו שעבורו    , את 

שתיחתם   שסופקה  במעטפה  יושם  המועדון,  ונשיא  המזכיר  ידי  על  יאומת 

 . היועמ"ש  /יו"ר ועדת הבחירותותישלח אל 

 לבחירות באמצעות הדואר   לוח זמנים. 20

 ת הרוטרי. של שנ  16/7יהיה לא מאוחר מיום   -להציע מועמדים  פרסום הפנייה 20.1

 של שנת הרוטרי.  15/9תסתיים עד ליום אחד  -הצעת המועמדים    20.2

 של שנת הרוטרי.  15/10יסתיימו עד ליום    -הליך האיתור והבחינהת  20.3
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ומעטפות ההצבעה    20.4 ומשלוח טופסי  על המועמדים  למועדונים  יסתיימו  הודעה 

 של שנת הרוטרי.  30.10עד ליום 

ומעטט  20.5 ליום  ופסי  עד  ויגיעו  המועדונים  ידי  על  ישלחו  ההצבעה    25/12פות 

 של שנת הרוטרי. לדצמבר

 תתכנס בכנס החצי שנתי לפתיחת המעטפות וספירת הקולות.  הקלפיועדת  ו   20.6

תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל. אם מסיבות של כוח עליון או    ועדה ה   20.7

ה  לשנותו,  תאלץ  היא  לעשו  ועדהאחרות  את  תוכל  שתשקול  ובלבד  כן  ת 

הנימוקים בעד ונגד בכובד ראש, ותודיע את החלטתה על השינוי בלוח הזמנים  

 לנגיד האזור, שיודיע על כך מייד למועדונים. 

 13.040.2 " הקלפי"וועדת .  12

 אחרונים.נגלי"ם   התכלול שלוש  "וועדת קלפי"   21.1

ותמנה    טפות הטפסים  תתכנס בכנס החצי שנתי, תאמת את המע   הקלפיועדת    21.2

 את הקולות.  

אימות המעטפות, הטפסים  בתהליך   תצפוהיו רשאים לי מואו נציג מטע  דמועמ  21.3

 וספירת הקולות. 

 יפקח על תהליך ספירת הקולות.  ,היועץ המשפטי של האזור   21.4

 13.040.3  הבחירותתוצאות     . 22

 ועד לאזור. המועמד המקבל את רוב הקולות יוכרז כנגיד המי      22.1

   וועדת הבחירות תערוך הצבעה בין מהקולות    50%  השיגואם שני מועמדים        22.2

 יבחר לנגיד המיועד. והמועמד שיקבל את מירב הקולות   ועדהחברי ה

יבחר אחד  ועדהה של חברי  מהקולות    50%  השיגואם שני מועמדים        22.3 , הנגיד 

 מהשניים לנגיד המיועד. 

  Single Transferable Ballotעוֵבר ָיחיד"הצבעה לפי "הקול ה  22.4

הָיחיד"   העוֵבר  "הקול  בשיטת  משתמשים  מועמדים  משני  יותר  יש  כאשר 

 מות המועמדים מתחלפים ברוטציה בבחירות. ש

אלקטור רשאי להצביע   22.5 כל  מועמדים לתפקיד  יותר משני  יש  בו  בכל מקרה 

 פעם אחת, שאפשר יהיה להעבירה באופן הבא:  

י מספר  האלקטור  את  ההצבעה   בפתק  בחר    1סמן  בו  המועמד  שם  ליד 

עשניה   בעדיפות  בו  שבחר  המועמד  את  יסמן  כך  אחר  ראשונה.  כעדיפות 

סדר   פי  על  הלאה  וכך  השלישית,  בעדיפות  שלו  המועמד  את  ולבסוף 

העדפותיו את המועמדים ברשימה. כך ידרגו האלקטורים את בחירתם לכל  

שזכה המועמד  שברשימה.  הלוקחת    במרב   המועמדים  ההצבעות,  פיזור 

 יוכרז כנבחר.   –בחשבון גם את העדיפויות המדורגות במקרה שלא הושג רוב 

 להלן דוגמה לבחירות: 
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. אך רק מועמד אחד יבחר. כל הפתקים שזכו  A,B,C, Dיש ארבעה מועמדים 

בעדיפות ראשונה ממוינים לפי השמות ונספרות בהתאם.  בספירה הראשונה  

בל רוב  מהמשך   C-אין  נמחק  והוא  ביותר  הנמוך  הקולות  מספר  את  יש 

ההצבעה. אז סופרים את הקולות שסומנו בעדיפות שיניה. גם הפעם אין רוב  

יש את מספר הקולות הנמוך ביותר והפעם הוא זה שנמחק מהרשימה.    B-בל

של  הפתקים  את  מאחדים  שנותרו.  למועמדים  קולות  רוב  אין  הפעם  גם 

D +A  הק את  מחדש  שמותיהם.  וסופרים  רשומים  ג  בעדיפות  אם  רק  ולות 

ל אין סופרים אותם. במקרה שלנו היה  רוב    D-אם בחרו בשמות שנמחקו, 

אלה   רק  ייספרו  האפשרויות  מסך  פחות  מסומנים  בהם  בפתקים  ברור. 

מוגדרים כעדיפות ראשונה. אם  1או    Xשסומנו. כל מי שלא סומן, לא ייספר.  

 הפתק ייפסל. ליד יותר משם אחד,  1  או  Xמסומן  

 In the Event of a Tieבמקרה של תיקו     22.5

לפי   מחדש  הקולות  ייספרו  מוחלט,  ברוב  תיקו  של  מצב  יש  בספירה  אם 

משקלם המדורג . המועמדים בעלי מספר הקולות הקטן של עדיפות ראשונה  

לאחר הספירה עשניה, זו של עדיפות ראשונה בלבד ולאחר הספירה עשניה,  

שינ  עדיפות  של  של  ברצף  הלאה,  וכך  הספירות  ממניין  יוצאו  ושלישית  יה 

 מניית הקולות עד לקבלת רוב לנבחר הזוכה.   

לנגיד    הבחירותועדת     22.4 הבחירות.    המכהן,תדווח  תוצאות  את  מיידי  באופן  

מיידית   יודיע  הנגיד  מועמד.  לכל  שניתנו  הקולות  מספר  את  יכלול  הדיווח 

 .413.040מי זכה. למועמדים  

ו       22.5 יו"ר  ו/או  האזור  חומר   ושמרי  ,הבחירותועדת  היועץ המשפטי של  כל    את 

 יום לאחר הודעת הנגיד למועמדים.   15לתקופה בת   , הבחירות

 החומר יהיה פתוח לבדיקתם של נציגו של כל מועדון במשך תקופה זו.    22.5.1

האזור/    22.5.2 של  המשפטי  של  היועץ  הראש  כל  ישמיד  הבחירות,  ועדת  ו יושב  את 

 הימים.   15החומר לאחר תקופת 

 13.060.2השעיה של נגיד מיועד  .32

הבחירות   מיניו  וועדת  להשעות  המיועד,רשאית  הנגיד  סיבה    של  יש  כאשר 

לפי    ,לתי כשיר למלא במלואן את חובות ומחויבויות התפקידשהוא ב   ,להאמין

 דרישות חוקי העזר.  

לוועדת  מיועד הזדמנות להציג  לתן  יקבלו דיווח על ההשעיה ותינ  ,מיועדוההנגיד  

 , מידע נוסף על יכולתו לבצע את תפקיד הנגיד.  הבחירות
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  לה שהוגש    עכולל כל המיד  ,יןי תדון בכל הנסיבות הנוגעות לענ  וועדת הבחירות

,  ועדהמחברי ה  ותחליט אם לדחות את המינוי, על ידי הצבעת רוב של שני שליש

 .  ההשעיהאו לבטל את 

 13.070חדות בחירות מיו . 42

שנכשל בלתי  הבחירת    ו במקרה  נהיה  לתפקיד  המיועד  כאשר  או  לנגיד,  מועמד 

או אין ביכולתו או ברצונו למלאו ואין מועמד אחר שאותר באזור קודם    ,כשיר

  , לעיל  לנאמרת, יתחיל הנגיד מחדש את ההליכים לבחירת נגיד בהתאם  ולבחיר

   "בחירה באמצעות הדואר".

 10.060+ (MOP P28) ת אסורותפעילויותעמולה ו. 52

של    25.1 הבחירה  לתפקידי  ייבחרו  ביותר  המוכשרים  שהרוטריונים  להבטיח  כדי 

רוטרי בינ"ל, כל מאמץ להשפיע על תהליך הבחירה לתפקיד אליו נבחרים, בין  

תעמולה   בחירות,  מערכת  ידי  על  שלילי,  באורח  אם  ובין  חיובי  באורח  אם 

 אסור.  -וניהול בחירות או כל אמצעי אחר

תעמ   25.2 ינהלו  לא  בחירות,  מסע  יערכו  לא  יעסקו  ולת  רוטריונים  ולא  בחירות 

 בניהול בחירות הן עבורם עצמם והן עבור מישהו אחר.  

לא יופצו או יועברו  חוברות, ספרות, מכתבים וחומרים אחרים, כולל תקשורת   25.3

רים במועדון  ומדיה אלקטרונית על ידי רוטריונים או בשמם, למועדון או לחב

 למעט מה שהנהלת רוטרי בינ"ל ִהתירה במפורש.  

חל איסור מוחלט על רוטריונים ומועמדים לבחירות לבקר במועדונים באזור,    25.4

 (COP 17.040.1)למעט מילוי תפקידם ההכרחי.  

על כל פעילות אסורה הנעשית בשמם, עליהם להביע   כאשר מועמדים מּוָדעים  25.5

 ה העוסקים בכך ולהורות אותם לחדול את פעילותם זו.הסכמתם לאל -את אי

MOP P28) 

הנוגעים    ,וטריונים חייבים לפעול בכל עת בהתאם ַלאיסורים שבחוקי העזרר   25.6

 במרוץ בחירות, תעמולת בחירות וניהול מערכת בחירות.  

העזר    25.7 חוקי  של  הרוח  ועל  יוד  של  קוצו  על  להקפיד  חייבים  הרוטריונים  כל 

ע מכל פעולה שמטרתה או תוצאותיה הן להשפיע על אחרים ע"י קידום  ולהימנ

 .  מסויםאו שידול לתמיכה במועמדותו של רוטריון 

פעילות כזו היא ְשָאט ֶנֶפש לרוח חוקי העזר של רוטרי ולעקרונות רוטרי והינם    25.8

 בסיס לאי התאמה לתפקיד. 

, ניהול מערכת בחירות או  מרוץ בחירות, תעמולת בחירותחל איסור מוחלט על    25.9

אם   בין  למועמד,  התנגדות  או  תמיכה,  התקפה,  קידום,  לצורך  פעולה  כל 

במישרין או בעקיפין, בכל אמצעי, כולל אך לא מוגבל, לרדיפת קולות, בקשות  

לתמיכה בבחירות הקרובות, הפצת חומר פרסומי או קידומי או פעולות גלויות  

 בחירה ְברוטרי. -לבחירה לתפקיד   אחרות המכוונות לקידום מועמדות אחת
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לתפקיד   25.10 המועמדות  מתחילות  -תקופות  רוטריונים  ,בחירה  שוקלים    ,כאשר 

ובחירה למועמדות  שמם  על  לנגיד  הגשת  המועמדות,  הגשת  בתחילת  כבר   .

או   שמם  לפרסום  מפעולות  ולהימנע  במיוחד  זהירים  להיות  המתחרים 

מדות או לתפקיד, או להביא  הישגיהם, להביא לתשומת לב את הגשתם למוע

 אותם ליתרון לא הוגן. 

  , של פעילויותיו של מועמד ראוי  בכתב בצרוף קורות חיים,  ההצגה המקובלת   25.11

אינה נחשבת כהפרה של המדיניות לגבי מרוץ בחירות, תעמולת בחירות, ניהול  

 מערכת בחירות. 

ת  25.12 פעולה של מרוץ בחירות,  יהיה מודע לכל  בחירות,  היה אם מועמד  עמולת 

בכתב,   גם  מיידית,  להודיע  עליו  חובה  עבורו,  הנערכת  בחירות  מערכת  ניהול 

פעילות   כל  לאלתר  לסיים  להם  ולהורות  בדבר  הנוגעים  לכל  הסכמתו  אי  את 

 כזו. 

 (MOP P32( הנדרשים ממועמד לנגיד מיועד  כישורים. 62

  מדותו: בעת הגשת מוע -כל מועמד לתפקיד נגיד האזור חייב להיות      

 . (.RIB 15.070.1)חבר בעל מעמד טוב במועדון מתפקד באזור    162.

להיות בעל כל הכישורים לחברות באופן ברור ומוחלט ִבְתָנֵאי הבקשה לחברות   26.2

 .  (.RIB 15.070.2)והסיוג המקצועי שלו חייב לעמדו בתנאים ללא רבב   למועדון

בריא לה  26.3 יכולת,  מחויבות,  נכונות,  את  פגין  למלא  בזה,  וכיוצא  פיזית  ות 

ִמ  של  והאחריות  רוטרי  התפקידים  של  העזר  בחוקי  כפי שמובאות  נגיד,  שרת 

 . (.RIB 15.070.4)  15.090 בסעיף בינ"ל 

רוטרי    26.4 של  העזר  בחוקי  המוגדרות  הדרישות  כל  את  למלא  חייב  המועמד 

נגיד  בנושא  ידע  להפגין  ו  בינלאומי של  והאחריות  כרשום  הכישורים, החובות 

המזכיר   באמצעות  בינ"ל,  רוטרי  בידי  ויפקיד  בינ"ל,  רוטרי  של  העזר  בחוקי 

האלה.   החוקים  את  המלאה  הבנתו  את  המאשרת  חתומה  הצהרה  הכללי 

על   לקבל  ומסוגל  רוצה  הנגיד,  למשרת  מתאים  שהוא  תאשר  גם  זו  הצהרה 

 .(.RIB 15.070.5)עצמו את החובות והמחויבויות של המשרה ויבצעם בנאמנות 

של    26.5 חברות  ותק  בעל  לשעבר,  הרוטרי    7נשיא  במועדוני  רצופות  שנים  )שבע( 

בישראל עם כניסתו לתפקיד, זאת אומרת, שאפשר להציע מועמד שהוא חבר  

 )חמש( שנים בתאריך הגשת המועמדות.  5רוטרי ישראל 

  , אזוריאו אפיק    ,ועדהכעוזר נגיד, כיו"ר    המועמד מילא תפקיד בצוות הנגיד,  26.6

בעשר השנים האחרונות, במשך שתי שנות    ,או יועץ הנגיד,  מזכיר האזורכאו  

 רוטרי מלאות לפחות. 

   ידע בחוקת רוטרי.  26.7 

 ידע בנעשה ברוטרי באזור ובעולם.   26.8 
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 היכרות עם מועדונים ורוטריונים באזור.   26.9 

 13.060.1 כשל בעמידה בכישורים. 72

לנגיד  27.1 מועמד  בכ  ,כל  עומד  אינו  ולא  אשר  יידחה  ובדרישות  הרשומים  ישורים 

 יוצג לבחירה. 

   13.060.2 השעיה של נגיד מיועד  .  82

מיניו    הועדהלמרות קבלת הצהרה חתומה מהנגיד המיועד, רשאית   להשעות 

את    ,זה במלואן  למלא  כשיר  בלתי  יהיה  שהמיועד  להאמין  סיבה  יש  כאשר 

 חובות ומחויבויות התפקיד לפי דרישות חוקי העזר.  

גיד והמיועד יקבלו דיווח על ההשעיה ותינתן לנגיד המיועד הזדמנות להציג  הנ

 ,  מידע נוסף על יכולתו של המיועד לבצע את תפקיד הנגיד.  ועדהל

תחליט  ו  ,שהוגש  עכולל כל המיד  ,ןלעניי ההנהלה תדון בכל הנסיבות הנוגעות  

את  לבטל  או  שליש,  שני  של  רוב  הצבעת  ידי  על  המינוי,  את  לדחות    אם 

 .  ההשעיה

 13.060.3 דחיית המיועד .   92

האז  לנגיד  יודיע  הועדה  היו"ר  החלטת  את  הנגיד    ועדהור  של  דחייתו  על 

 המיועד.  

 נגיד המיועד.  ולנגיד ליעביר את נימוקיהם לדחייה יו"ר הועדה 

יערוך הנגיד הצבעה חדשה באמצעות הדואר נגיד    , אם מרשה הזמן,  לבחירת 

 חוקי העזר.   מיועד אחר, בהתאמה לתקנות

בהתאם   מועמד  ייבחר  לנגידות,  מתאים  מועמד  בבחירת  נכשל  האזור  אם 

 . 13.070לסעיף 

 חומר נלווה להגשת המועמדות      .30

להצעת המועמדות יש לצרף קורות חיים כללית ובתנועת הרוטרי כולל תמונת    30.1

עדכנית. השאר   פספורט  בין  יכלול,  המועמד    -התקציר  שמילא  תפקידים 

ונו ובאזור, עם פירוט השנים, הפרוייקטים שהמועמד יזם או היה שותף  במועד 

וכו'.  וממלא  מילא  שהמועמד  הציבוריים  בחיים  תפקידים  לפועל;    בהוצאתם 

 רצוי עם פירוט  ככל שניתן כדי שיהיה אפשר ללמוד ולהכיר את המועמד.

את    30.2 מאשרים  שבו  הממליץ,  המועדון  ומזכיר  נשיא  ידי  על  החתום  מכתב 

ההחלטה שנתקבלה במפגש השבועי )תוך ציון התאריך( להגיש את מועמדותו  

 . של החבר

מועמד  א   30.3 להיות  הסכמתו  את  מאשר  הוא  בו  המועמד,  ידי  על  החתום  ישור 

 לתפקיד נגיד האזור והודעה כי הוא עונה לדרישות הבסיסיות שצוינו לעיל.

 לוח זמנים לבחירות בוועידת האזור   .   13
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  אוגוסט בחודש    יהיה לא מאוחר מיום אחד  -להציע מועמדים  ם הפנייה רסופ    31.1

 ( של שנת הרוטרי. 1.8)

המועמדים    31.2 לחודש    -הצעת  אחד  ליום  עד  שנת 1.9)   ספטמברתסתיים  של   )  

 הרוטרי. 

והבחינהת   31.3 האיתור  ליום    -הליך  עד  עשרהיסתיימו    אוקטובר לחודש    חמש 

 ( של שנת הרוטרי. 15.10)

המועמדים  הודע    30.4 על  למועדונים  ליום  ה  עד  עשרה  יסתיימו  לחודש חמש 

 ( של שנת הרוטרי. 15.11) נובמבר

ההצבעה  ו   31.5 ומעטפות  טופסי  תחלק  שנתי  החצי  בכנס  תתכנס  הבחירות  עדת 

 ותערוך הצבעה בקלפי. 

לנגיד     31.6 ותודח  קולות  ותספור  תאמת  המעטפות,  את  תפתח  הבחירות  ועדת 

 . האזור על תוצאות הבחירות

תשמור בקפדנות על לוח הזמנים הנ"ל. אם מסיבות של כוח עליון או    ועדה ה   31.7

ה  לשנותו,  תאלץ  היא  את    ועדה אחרות  שתשקול  ובלבד  כן  לעשות  תוכל 

בלוח   השינוי  על  החלטתה  את  ותודיע  ראש,  בכובד  ונגד  בעד  הנימוקים 

 הזמנים לנגיד האזור, שיודיע על כך מייד למועדונים.

הבחירי   31.8 ועדת  את  ות  ו"ר  שטופס  יכין  ההנהלה  נקבעההצבעה  ידי    ובו   ,על 

 הממנה.   ועדהשעבר את מיונה של ה ,יציין את שמו של כל מועמד

 בית. -בסדר אלף מות המועמדיםמו שבטופס יירש   31.9

 ל טופס ְיָיצג קול אחד. כ   31.10

   הליכים בהפרת )חוקי( הבחירות .32

וטרי אחרים, יכול להגיש  מועדוני ר  5בשיתוף פעולה עם לפחות    ,מועדון רוטרי  32.1

למזכיר הכללי, קובלנה בכתב, הנתמכת במסמכים, על הפרה לכאורה של חוקי  

של   בינ"להעזר  מועמד    רוטרי  של  לפעילות  המתייחס  צודק  לא  כל מהלך  או 

 רוטרי בינ"ל, בהתאם לחוקת ותקנון רוטרי בינלאומי. בחירה ב-לתפקיד

ו/או תלונה על הליך הבח  32.1 יש לנהוג  במקרה של הפרה  בו  ואו כל הקשור  ירות 

  (COP)לנוהלי רוטרי בינלאומי   26.110לפי המפורט בסעיפים 


