
 

 

 
 

  
             

 טתשע" בבא 'זתאריך:           
 2019באוגוסט  08                                                                                                

 003/19סימוכין: בחירות/                                                                                                
 

 הארגון הארצי של גמלאי התע"א 
 2019 תש"פועדת הבחירות 

 

 
 לחברי ארגון הגמלאים שלום!

 
 .עם תום כהונת מועצת הארגון, תערכנה בחירות למוסדות הארגון לארבע השנים הבאות

 
 חברי ועדת הבחירות: 

  03-9334849טל':    ם אלמוג  חיי יו"ר  •

 052-3663664טל':    חמישה יהושוע          •

 054-7702032טל':     אברהם כספי          •

 052-8601091טל':     ציפי הולצמן          •

 052-2789299טל':          יהודה בר           •

 052-8340561טל':   איסר ספיר           •

 050-5525559טל':   מרדכי בר דוד           •
 
 
 . הבחירות ליו"ר מועצת הארגון, למועצת הארגון וחברי ועדת הביקורת תערכנה 1 

 ."פ' בכסלו תשה 03.12.2019 ביום ג'     
 
 שובים למרכז כלשהו.של י ך. הבחירות יערכו ע"פ שיו2
 

 זכות הבחירה
 

 חודשים  6ו עד גמלאי חבר בארגון, שחתם על התחייבות או שילם בפועל את מיסי 2.1
 לפני יום   בחירות, זכאי לבחור למועצת הארגון.        
      
  מסלולים, למועצה, יו"ר הארגון  או  3-גמלאי זכאי להגיש מועמדות לאחד מ 2.2
  חודש. הגשת  24 -לוועדת הביקורת בתנאי שהוא חבר הארגון ולא פחות מ      
   ודי בצירוף הצהרת מתנדב/מועמד. וטופס תהייה על גבי טופס  יע תהמועמדויו      
 יו"ר ועדת ניגוד עניינים )נספחים(. הטפסים החתומים יופקדו בידי  הצהרה על אי       
 .    הבחירות      

 
  גמלאי לא ייכלל ברשימת המועמדים למועצה אלא אם מועמדותו הומלצה ונחתמה  2.3 

 . גמלאי לא יכלל ברשימת המועמדים אם )ירהחברי ארגון )בעלי זכות בח 20על ידי        
   . בתפקיד ניהולי בעמותה, ארגון בתמורה או שלא בתמורההינו מועסק        
 עובדים/גמלאים אחר.       

 
 חברי ארגון )בעלי  100מועמדתו תהייה בהמלצת וחתימת  ליו"ר העמותהמועמד   2.4

 זכות  בחירה(.        
 
 
 
 



 
 
 
 
 באם בקלפי מסוימת  15:00וינעלו בשעה  10:00. ביום הבחירות הקלפיות יפתחו בשעה 3

 הרשאה  לאחריופיעו ויצביעו כל הרשומים לפני תום מועד הסגירה הרשמי הקלפי תנעל     
 ועדת הבחירות. חבר של     
 
  לוח זמנים:. 4
 
 

 15.10.2019          מועד אחרון להגשת מועמדות למוסדות הארגון    4.1    
 

 30.10.2019חו              דשנת ערעורים למועמדים שמועד אחרון להג 4.2    
 

  04.11.2019       פרסום ומשלוח רשימות סופיות של מועמדים 4.3    
 
 . טפסי הגשת מועמדות ליו"ר הארגון, למועצה ולחברי ועדת הביקורת ניתן לקבל 5

 .במשרדי הארגון    
 ממליצים. 100פס המועמדות ליו"ר הארגון חייבים להחתים על טו    
 
 
 ממליץ(כל )חתימה אישית של ממליצים בעלי זכות בחירה  20. כל מועמד חייב להחתים 6

 יש לציין באופן ברור, מועמדות ליו"ר הארגון למועצה או לחברי ועדת הביקורת    
 )חבר אינו יכול להגיש מועמדות לשני מוסדות(.     
 , נמל התעופה בן    מזכירות ועדת הבחירותארגון הגמלאים, את הטופס יש לשלוח לכתובת:     
  .70100נתב"ג  0012גוריון מחלקה     
 
 
 30.10.2019. טפסי המועמדים יתקבלו וידונו אך ורק אלה שהגיעו לא יאוחר מיום 7

     
 
 הבחירות עד השעההבחירות אפשריים בטלפונים של חברי ועדת . ברורים בנושאי 8

 למעט שישי שבת או חג. )שמונה בערב( 20:00     
 
 . 51 -חברים כשהיו"ר יהיה החבר  ה 50. למועצת הארגון יבחרו 9

 חברים.  5ועדת הביקורת ל    
 הבחירות ליו"ר, לחברי המועצה ולועדת הביקורת הנן אישיות וחשאיות.    
 

 חברי מועצה.  30ה עד רשאי לסמן בטופס ההצבע יהיה  . כל בוחר10
  .5לחברי ועדת הביקורת עד       
 .1ליו"ר הארגון       

 
 

 . החברים במוסדות יהיו אלה שיקבלו את מספר הקולות הרב ביותר בהצבעה.11
 
 

 להבהרות ולעיון בנוהל הבחירות של הארגון אנא ראה אתר ארגון הגמלאים :
  gimlaim.org-www.iai 

 

 
          
 ,ה כ ר ב ב        

 
 חיים אלמוג       

 יו"ר ועדת הבחירות
 
 

        
   

http://www.iai-gimlaim.org/

