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 ארצי וליו"ר הוועדה דהודעה על זימון אסיפה כללית וקיום בחירות לוועהנדון: 

 
 

ל .1 מתכבדים  ביום  הרינו  שתתקיים  העמותה  של  הכללית  לאסיפה  בין    2022בדצמבר    27הזמינכם  

 הבחירות לוועד הארצי וליו"ר הועד המנהל   בה יתקיימו  18:00ל  12:00השעות 

ניהול הבחירות, הסדרתן והפיקוח עליהן    .2 יו"ר הוועדה   3נבחרה ועדת בחירות בת  לצורך    חברות.ים 

עו"ד חיים שרייהבנד, חברת ועדה עו"ד ליאת כהן, ניתן לפנות לוועדת    -ד"ר ערן ישראל, חבר הוועדה

 veadatbehirot@gmail.comהבחירות במייל : 

רשאי.ת לבחור ולהיבחר   2022בספטמבר  30כל חבר.ת עמותה ששילם את דמי החבר השנתיים עד  .3
 למוסדות העמותה.  

 הלו"ז לתהליך הבחירות: .4

כמו כן,    .האסיפה  לפני   יום   49  מאשר  יאוחר  לא   העמותה   במשרדי לעיון    וצג י  בוחרים.ותהספר   .א

 + זהות  תעודת  צילום  משלוח  לאחר  עמותה  לחברות.ים  בדוא"ל  מענה  וידוא   יהיה  לצורך  ספח 

 זהותם.  

  לא,  לוועדת הבחירות  מנומק   ערר  להגיש  בוחרים.ותה  ברשימת  מופיע  אינו  ששמו  מי  כל  רשאי .ב

 veadatbehirot@gmail.comלמייל:  .הבחירות יום לפני  יום  42 מאשר  יאוחר

 לפני הבחירות.    24ספר הבוחרים הסופי יפורסם לא יאוחר מהיום ה  .ג

לווע .ד מועמדותו.ה  להציג  רשאי.ת  הבוחרים.ות  בספר  שמופיע.ה  עמותה  חבר.ת  או    ד כל  המנהל 

 ליו"ר באמצעות טופס מצ"ב. 

המנהל   .ה לוועד  להיבחר  המבקש.ת  חבר.ת  מבקש.ת כל  הוא.היא  שבו  המחוז  את  יציין.תציין 

 להתמודד: צפון, דרום, מרכז או תל אביב.  

 כל חבר.ה המבקש.ת להיבחר כיו"ר הוועד המנהל יציין.תציין זאת בטופס.   .ו

יו"ר   .ז לתפקיד  וכן  המחוזות  אחד  כנציג.ה  המנהל  בועד  לחברות  להתמודד  אפשרות  תהיה  לא 

 הוועד.  

ימים לפני    21עד  גבי טופס שיועלה באתר האינטרנט של העמותה  על  את המועמדות ניתן להגיש   .ח

 veadatbehirot@gmail.comמועד האסיפה הכללית במייל 

  נוהל הבחירות להיבחר   פי  עומדים.ות בתנאים על  שהוגשו  המועמדים.ות  אם  תבחן  הבחירות  ועדת .ט
 מועמדותם.ן:   הוגשה אליהם לתפקידים

 ; ממנה.ו  עמותההחבר.ה שילמ.ה לעמותה את דמי החבר המגיע ל (1)

 ; החבר.ה אינו.ה פועל.ת בניגוד למטרות העמותה (2)

החבר.ה לא הורשע.ה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין היא.הוא ראוי.ה    (3)

 ;לשמש כחבר.ת ועד

 ; השנים שקדמו להגשת מועמדותה  7החבר.ה לא הוכרז.ה כפושט.ת רגל ב  (4)

כשירה.ה  החב (5) כלא  נקבע.ה  לא  הכשרות  ר.ה  חוק  פי  על  משפטיות  פעולות  לביצוע 

 והאפוטרופסות. 

המנהל   (6) הועד  יו"ר  לתפקיד  מועמד.ת  תקופת    –לגבי  של  התידרש  חברות    12כשרה  חודשי 

 בעמותה 

  אסיפת  קיום  ימים לפני  17  לפחות  כך  על  הארצית   הבחירות  תודיע ועדת  חבר.ה,  מועמדות  נפסלה  .י
תוך    בפני  הבחירות  ועדת  החלטת  על  לערער  רשאי.ת   יאוהוא.ה  הכללית המנהל    ימים  3הועד 
 .  הפסילה  על ההודעה את  בו קיבל.ה מהמועד

 



 2 

 
 

 כל מועמד.ת ת.יהיה רשאי.ת להעביר מסר מטעמו.ה לחברי.ות העמותה.   .יא
 כלל המועמדים בבחירות יוצגו באופן שוויוני.המסרים של  .יב

לוועד . יג יעבירו  את   ת המועמדי.ות  על    הבחירות  יעלה  לא  מסר  כל  להעביר.  שיבקשו    500המסרים 
לכלול   ולא  נקיה,  בשפה  ולהשתמש  בבחירות  לעסוק  ומכבד,  מכובד  להיות  המסר  על  מילים. 

 הכפשה ו/או הוצאת דיבה מכל סוג.  

המסרים מטעם המועמדים ישלחו באופן מרוכז על ידי ועדת הבחירות לכלל חברי.ות העמותה וכן   .יד
 ימים לפני הבחירות.  10נט של העמותה לא יאוחר מיפורסמו באתר האינטר

                                                                             
               __________________________________________________________________ 

 08-9212284פקס:     08-9212281/2, )בית אוליאל( א.ת. צפוני, לוד טל: 1רח' המלאכה 

    :e-mail Neshot2@neshot.org.il    :אתר האינטרנט www.neshot.org.il  
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