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  ס "איגוד גימלאי המשטרה ושב
  68111תל אביב  18א דרך שלמה - בניין מטה מחוז ת

  03-6312447: פקס  03-6319560: טלפון
  

 7.09.20130  
  לכבוד
  ה   /החבר

  
  

   בחירות למועצה הארצית של האיגוד : הנדון                 
  
  , 2018 מרץ /פברואריערכו בחירות למוסדות האיגוד  בחודש בהתאם לתקנון .     1
  והמופיעים  חודשי חברות באיגוד לפני מועד הבחירות 3אשר השלימו בבחירות  ישתתפו בעלי זכות בחירה .     2

  .חברי האיגודהבוחרים של ברשימות         
  ה באיגוד רשאי להציג מועמדות לבחירות למועצת/חודשים כחבר 24ה /ה שהשלים/כל חבר.     3

  . הסניף בתחומו הוא מתגורר ואליו הוא שייך        
  הטופס המצורףהבקשה למועמדות תוגש לוועדת הבחירות המרכזית במשרדי הנהלת האיגוד על גבי .     4

   7/201/1115לא יאוחר מתאריך  ר הסניף  "עם העתק ליו        
  :במשרדי הנהלת האיגוד לפי הכתובת לוועדת הבחירות המרכזיתבמקור יש לשלוח טפסי המועמדות  .     5

  .6312447-03' או לפקס  81116אביב   מיקוד   -תל 11בניין מטה מחוז תל אביב דרך שלמה         

  מיקומן והסדרי ההיסעים יועברו במכתב נוסף ,מועדי הבחירות ,רשימת המועמדים בכל סניף.   6
   יום לפני מועד הבחירות 30לחברים עד         

  .חברי איגוד שאינם מועמדים בבחירותמ ועדת הבחירות המרכזית של האיגוד תורכב. א.      7
  חברימתבחר מועצת הסניף וועדת בחירות מקומית אשר תורכב , עם קבלת הודעת  בחירות זו. ב         

  ר וועדת"שמות החברים בוועדת הבחירות המקומית יועברו ליו,איגוד שאינם מועמדים בבחירות            
  .    10.12.2017 -הבחירות המרכזית לא יאוחר מ            

  :להלן רשימת חברי וועדת הבחירות המרכזית.    8
  וקנין דוד –ר הוועדה "יו . א       
  אברהם קדם  -חבר   .ב       
   חן דוד  - חבר  . ג       
   קרמר  לוציאן  -חבר  . ד       
  לולוי שלמה  -חבר .  ה       
  שפיק סעיד  -חבר .  ו       
  פורמןמנשה  –בר ח.  ז       

  :להלן תאריכי הבחירות בסניפים ומיקומן .    9
        

מס
  ד"

  מקום הבחירות  עד שעה  משעה  מועדי הבחירות  הסניף
  

    4/2/2018  שפלה  1
  ת הבחירות ומיקומןושע

  בנפרד נהפורסמת

  6/2/2018  אביב וגוש דן- תל  2
  11/2/2018  ירושלים  3
  13/2/2018  חיפה והקריות  4
  15/2/2018  עמקים  5
  18/2/2018  גליל  6
  20/2/2018  לכיש  7
  22/2/2018  נגב  8
  25/2/218  שרון  9

  27/2/2018  אילת  10
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  הליך ההצבעה .     10
  ר"ל האיגוד יוודא הכנת טופסי הצבעה אחידים לכל הסניפים והם יסופקו ליו"מנכ. א        

   .    ימים לפני מועד הבחירות 7 -וועדות הבחירות המקומיות בסניפים לא יאוחר מ            
  ללא פרטים, ב –טופסי ההצבעה יכילו שמות המועמדים למועצת הסניף הנוגע לפי סדר א . ב        

  .      תצויין היחידה ממנה פרש לגימלאות, היה וישנם שמות זהים. נוספים            
  .ר וועדת הבחירות המרכזית  יהיו כשרים בבחירות"רק טופסי הצבעה שייחתמו בחותמת האיגוד ובחתימת יו.  ג        

  תוך ציון שסימון יתר, מספר חברי המועצה הרשאים להיבחר בסניף בהבלטה ין בטופס יצו  .ד        
  .יפסול את הטופס            

  , ר וועדת הבחירות המקומית או חבר וועדת הבחירות המרכזית "לפני ההצבעה יסביר יו. ה       
  .את הליך ההצבעה           

  באמצעות תעודה מזהה עם תמונה והדבר יסומן יזוהה כל חבר איגוד לפני הכניסה למקום ההצבעה . ו       
  .ליד שמו ברשימת חברי האיגוד           
  .ידו לאחר ההסבר ויוכנס על ידי החבר לקלפי-לאחר הזיהוי יימסר לידי החבר טופס הצבעה שימולא על          
  יבדקו את , ר וועדת הבחירות המרכזית או חבר אחר ממנה"וועדת הבחירות המקומית יחד עם יו . ז      

  ר הוועדה   "יש יוובדיקה זו תירשם בפרוטוקול שיג, טרם התחלת ההצבעה, תכולת הקלפי           
  .המקומית לגבי הליך הבחירות            
  : הפרוטוקול יכלול           
  .מספר הטפסים הפסולים והסיבות לכך וכן כל אירוע חריג, מספר הטפסים  כשרים, מספר הבוחרים שהגיעו           
  יתוף חבר או נציג מוועדת הבחירות  ספירת הקולות תיערך במקום על ידי וועדת הבחירות המקומית בש           
  .ר וחברי וועדת הבחירות המקומית ונציג וועדת הבחירות המרכזית"ח יחתם על ידי היו"הדו,המרכזית            

  ,טפסי הבחירות הכשרים והפסולים יחד עם הפרוטוקול במקור יוכנסו למעטפה סגורה וחתומה.  ח      
  .    וימסרו במקום לידי חבר וועדת הבחירות המרכזית ויתויקו במשרדי הנהלת האיגוד            

  אלא יינתן הסבר בלבד לגבי הליך הבחירות על ידי, שאו נאומים ילפני תחילת הליך הבחירות  לא י.  ט      
  דים אשר יקומו ממקומם בעתכן ייקראו שמות המועמ, ר הוועדה המקומית או חבר וועדה אחר"יו           
  .הקראת שמם           

  חברי וועדת הבחירות  המרכזית ולאחר קיום הרישא מ אחדההצבעה בסניפים תתחיל רק לאחר הגעת . י       
  . לעיל  ' בסעיף ז          

  בחירות אשר תדרג  תתקיימנה , בחר למועצת הסניףיהיה ולא עלה מספר המועמדים על מספר הזכאים לה. יא       
  .            את התפקידים במועצת הסניף         

  ,).אסיפת הנציגים(המועמדים שיבחרו למועצות הסניפים יהוו את המועצה הארצית .   11
  .דירוג התפקידים בסניפים בהתאם למספר הקולות שיקבל כל מועמד        

  האיגוד והנהלת האיגוד ר"יוית מבין חבריה את תבחר המועצה הארצ, עם סיום הבחירות בסניפים.   12
  בחירות אלה תהיינה חשאיות ותנוהלנה על ידי שני חברים ). עד העמותהר העמותה וחברי ו"יו(        
  .         ל האיגוד"מוועדת הבחירות המרכזית ובנוסף מנכ        

  תעמולת בחירות .   13
  .חירות כמיטב יכולתםהמועמדים רשאים לנהל תעמולת ב. א        
  למרות האמור לעיל חל איסור מוחלט על תעמולת בחירות שאינה  ביקורת עניינית כלפי. ב        

  .מועמד אחר והינה השמצה או לשון הרע            
  .ת /דת או מין המועמד, חל איסור לנהל תעמולת בחירות שהיא פגיעה בגזע.  ג        
  .תעמולת בחירות שיש לה נגיעה פוליטית חל איסור לנהל. ד        
  .מטר 50-חל איסור לנהל תעמולת בחירות ביום הבחירות ליד הקלפי במרחק של פחות מ. ה        
  .ים/עלול לגרום לפסילת מועמד, ניהול תעמולה אסורה כאמור. ו        

  
  ,ועדת הבחירות המרכזית עבודת ד אהרון רביד ייעץ וינחה את"עו,היועץ המשפטי של האיגוד .   14  

  .דרשילאורך כל הליך הבחירות ככל שי,בסניפים המקומית ועדות הבחירות  וכן את        
                

    ב טופס הגשת מועמדות"רצ       
                                                                                  

  ,בכבוד     רב                                                                                            
  

  דוד וקנין                                                                                             
 ר וועדת  הבחירות המרכזית  "יו                                                                                

 


