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לחברי ארגון נפגעי פעולות איבה -הארגון היציג

15.12.2020
כ"ט בכסלו תשפ"א

הנדון :הודעה בדבר הבחירות לשנת  2021לוועד ארגון נפגעי פעולות איבה -הארגון היציג במדינת ישראל
סדרי ונהלי הבחירות
 .1עפ"י החלטת האסיפה הכללית מיום  ,15.11.10ח' כסלו תשע"א ,הליך הבחירות לוועד הארגון יהיה באמצעות הדואר.
זכאים לבחור בבחירות חברי הארגון הרשומים בספר הבוחרים ביום  10.12.2020הנמצא לעיונכם במשרדי הארגון בימים א'-ה' בין השעות
.10:00-15:00
 .2עפ"י החלטת הועד המנהל של הארגון ,הבחירות לוועד הארגון יתקיימו בתאריך  ,28.4.2021ט"ז באייר תשפ"א.
 .3בתאריך  ,15.12.2020כ"ט בכסלו תשפ"א ,הועמד לחברי הארגון טופס הגשת מועמדות לבחירות  2021במשרדי הארגון וכן נשלח
לביתכם בדואר ישראל .הנכם נקראים להגיש מועמדותכם עד ליום  ,24.1.2021י"א בשבט תשפ"א בשעה  –14:00יש להגיש טופס
מועמדות בדרכים הבאות:
א .הגשה פיזית למשרדי הארגון לכתובת -בית אורן  ,9תל אביב 6731937
ב .או באמצעות המייל של הארגון irgun@irgun.org.il
ג .מועמדויות שיגיעו לאחר תאריך זה לא יתקבלו.
ד .אנא שימו לב שבגב הטופס יש להחתים  15ממליצים מקרב חברי הארגון.
ה .שימו לב -לאחר הגשת טופס המועמדות למשרדי הארגון או למייל הארגון -חובה על כל מועמד לקבל אישור כתוב מהארגון על
הגשת טופס המועמדות אחרת ייחשב הדבר כאי הגשה.
ו .יש לצרף לטופס המועמדות תמונת פספורט צבעונית וטקסט עד  150מילים בלבד! על הטקסט להכיל את עיקרי המצע שלכם
לבוחרים .ללא תמונת פספורט וללא טקסט עד  150מילים בלבד -הטופס לא יתקבל .ניתן לצרף מס' טלפון ודוא"ל להתקשרות.
 .4ועדת הבחירות תאשר את רשימת המועמדים עד לתאריך  ,26.1.2021י"ג בשבט תשפ"א ותפרסם את הרשימה באתר האינטרנט
ובפייסבוק של הארגון.
 .5חומר ההצבעה יישלח לחברי הארגון באמצעות הדואר במהלך חודש פברואר  2021ועל החברים יהיה להחזיר במעטפת החזר את
הצבעתם .חומר ההצבעה יכיל את הפריטים הבאים:
א .חוברת המכילה את שמות כל המועמדים ,תמונותיהם ועיקרי המצע שלהם .המועמדים יופיעו לפי סדר הא"ב ויהיו מחולקים על פי
הסקטורים :אלמנים/ות; נכים/ות; שכולים/ות.
ב .טופס הצבעה עם שמות כל המועמדים .טופס הצבעה אף הוא יחולק לשלושה סקטורים .עליכם יהיה לבחור מועמד אחד מכל
סקטור ועוד שני מועמדים מכלל הרשימה.
ג .מעטפת הצבעה אטומה אליה יש להכניס את טופס ההצבעה המסומן.
ד .דף הסבר מפורט כיצד עליך להצביע .לדף מחוברת מעטפת החזר אותה יש לתלוש ולהכניס אליה את מעטפת ההצבעה .מעטפת
ההחזר מבוילת מראש ואותה יש לשלוח בדואר לכתובת המודפסת מראש .כאמור ,אין צורך בבול דואר.
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ניתן להצביע רק בטופס ההצבעה המקורי שהגיע אליכם בדואר .הטופס מסומן ואינו ניתן לשכפול או צילום .אם אבד או ניזוק הטופס
יש לפנות בדחיפות לוועדת הבחירות במשרדי הארגון .03-6884729
יש לסמן את המועמדים בטופס ההצבעה ולשלוח את מעטפות ההחזר בהקדם .אל תחכו לרגע האחרון.
המועמדים יוכלו לקבל במשרדי הארגון את ספר הבוחרים של חברי הארגון בעלי זכות ההצבעה ,באמצעות מדיה מגנטית/מייל/מודפס
(לשימוש עצמי בלבד) .קבלת החומר כנגד תשלום בסך  ₪ 80לארגון וזה בכפוף לחתימה על טופס סודיות מוחלטת על פרטי המידע
והחשיפה לעונשים הקבועים בחוק על שימוש לא חוקי במאגר מידע והעברתו שלא כדין.
המועד האחרון להגעת המעטפות הינו  ,28.4.2021ט"ז באייר תשפ"א ,בשעה .12:00
מועד ספירת הקולות , 28.4.2021:ט"ז באייר תשפ"א בשעה .13:00
לשאלות ובירורים ניתן לפנות ליו"ר ועדת הבחירות  -הרב יצחק לוי בטלפון 050-7209377
בכבוד רב,
הרב יצחק לוי ,יו"ר ועדת הבחירות
ארגון נפגעי פעולות איבה הארגון היציג :רח' בית אורן  ,9ת"א 6731937
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