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15.12.2020 
 תשפ"א כסלו טכ"

 
 חברי ארגון יקרים,

 ! 2021עד ארגון נפגעי פעולות איבה לשנת ולו היכונו לבחירותהנדון: 
 

 ביוםוהנה  ארבע שנים מהבחירות הקודמותחלפו להן  אנו שמחים לבשר כי מועד הבחירות לנציגות הנבחרת של הארגון הגיע!

 כלו לממש שוב את זכות הבחירה.תו,  .2021.428 ט"ז באייר תשפ"א  רביעי,

לקבל את המלצת ועדת  , ובהתאם לסמכותו עפ"י תקנון הארגון, פה אחד החליט לאור משבר נגיף הקורונה, ועד הארגוןעדכון! 

בכדי שהבחירות ייערכו וזה  .2021.428 רביעי, ט"ז באייר תשפ"א  ליום , הבחירות ולדחות את הבחירות בחודשיים בלבד, קרי

 וללא תקלות אפשריות היכולות להתרחש לאור משבר נגיף הקורונה.  כסדרן 

 

יה אילועדת הבחירות מורכבת מיו"ר וועדת הבחירות, כבוד הרב יצחק לוי ושני חברי ארגון המכהנים כחברי ועדת הבחירות, מר 

 וגב' פינה ברדצ'אנסקי. קרייצ'מן

נציג/ה סקטור הנכים, נציג/ה סקטור השכולים, נציג/ה סקטור : חמישה חברים יבחרוהנבחרת, קרי הוועד הנבחר,  לנציגות

 האלמנות/ים ועוד שני חברים נוספים אשר יקבלו את מירב הקולות.

יום לפחות טרם מועד הבחירות ויופיעו בספר הבוחרים.  90הזכאים לבחור ולהיבחר הם החברים אשר יהיו רשומים כחברי הארגון 

  וכן באתר האינטרנט של הארגון , תל אביב9ות זמינים במשרדי הארגון היציג ברח' בית אורן לתשומת ליבכם, טפסי הגשת המועמד

 , כ"ט בכסלו תשפ"א. 15.12.2020שלישי, יום החל מ

בכתב ו"טופס רשימת ממליצים" הגיש את "טופס הגשת המועמדות" ל, מתבקשים לוועד הארגוןלהתמודד אלה מכם המבקשים 

ס חובה על כל מועמד לוודא טלפונית הגעת טופ). י"א בשבט תשפ"איום ראשון, , 24.1.2021 עד ליוםארגון במייל ה /למשרדי הארגון 

 .(דבר ייחשב כאי הגשהועמדות אחרת העל קבלת טופס הגשת מ ולקבל אישור כתוב מהארגון -המועמדות למשרדי הארגון או למייל הארגון

 

מעטפה ובתוכה חומר ההצבעה הכולל חוברת עם שמות המועמדים, תמונותיהם ועיקרי תישלח לביתכם  2021במהלך חודש פברואר 

כמו . המצע שלהם, טופס הצבעה עם שמות כל המועמדים, מעטפת הצבעה אטומה ודף הסבר המפרט את שעליכם לעשות כדי להצביע

 . דואר ישראלייערך באמצעות  יך הבחירותהלבהתאם לתקנון הארגון  כן, תצורף מעטפת ההחזר )אין צורך בבול( למשלוח בחירתכם.

, למען כלל נפגעי פעולות איבה במדינת ישראלעשייה רחבה יותר לארגון היציג שיעור הצבעה גבוה מאפשר יקרים,  חברות וחברים

 . הורים שכולים, יתומים/ות, אלמנים/ות ונכי פעולות איבה

 הארגון ובדף הפייסבוק של הארגון. באתר האינטרנט של  פורסם גם י מידע זה ,חומר הסבר מקיף על כל ההליך והמועדים רצ"ב

 .במשרדי הארגון אנו מבקשים כי חברים אשר כתובת מגוריהם ו/או כתובת הדוא"ל שלהם טרם עודכנו ימהרו ויעשו זאת 

 מי שמצביע משפיע! -זכרו

 בכבוד רב,
 

 אייבי מוזס
 ארגון נפגעי פעולות איבה יו"ר

 נת ישראלהארגון היציג במדי
 ועדת הבחירות העתק:

http://www.irgun.org.il/
mailto:irgun@irgun.org.il

