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  ס"איגוד גמלאי המשטרה ושב 
  6811128מיקוד  18בניין מטה מחוז תל אביב דרך שלמה 

  03-6312447: ' פקס   03-6319560: טלפון 
  

  2017נובמבר  91 

  לכבוד

  ה/ה נכבד/חבר
  

  8201 –בחירות למועצה הארצית של האיגוד : הנדון
  

  חישוב תקן מועמדים בסניפים

 2018כ תקן "סה חישוב תקן תקנוןמקדם  כ חברים"סה הסניף 'מס

 4 3.92 280 1093 שפלה 1

 5 4.95 280 1379 אביב וגוש דן-תל 2

 6 6.04 280 1686 ירושלים 3

 4 4.10 280 1145 חיפה והקריות 4

 3 3.34 280 933 עמקים 5

 6 5.99 280 1674 גליל 6

 3 2.93 280 818 לכיש 7

 3 2.33 280 656 נגב 8

 5 5.49 280 1534 שרון 9

 2 0.20 280 55 אילת 10

  41 39.27   10973 כללי כ"סה  

  

 :הבחירות למועצה הארצית של האיגוד תתקיימנה בתאריכים והמקומות כדלקמן
  

  

  'מס

  

  

  הסניף

  

  

  תאריך

  

שעת 
  פתיחה

  

שעת 
  סגירה

  

  כ"סה
  תקן

  

כ "סה
  מועמד

  

  

  מקום הבחירות

 אביב- תל 18דרך שלמה   אביב-מטה מחוז תל  18 5  15:00  10:00  4/2/2018  אביב וגוש דן-תל  1

 רחובות 15בית פנחס קפרא בר כוכבא   מועדון רחובות  9 4  15:00  10:00  6/2/2018  שפלה  2

 ירושלים   216 יפו   ב רחו  בניין שערי העיר  9 6  15:00  10:00  11/2/2018  ירושלים  3

 חיפה 10קומה  1נתן אלבז  מטה מחוז חוף  9 4  15:00  10:00  13/2/2018  חיפה והקריות  4

 עפולה 7תחנת משטרת עפולה הנשיא   מועדון עפולה  5 3  15:00  10:00  15/2/2018  עמקים  5

  

6  

  

  15:00  10:00  18/2/2018  כרמיאל/גליל

6 

    

   14  

  

 כרמיאל  61' ל רחוב הגליל מול מס"מועדון נכי צה

  .מתחם בית העם החדש פקיעיןמועדון פקיעין   15:00  10:00  18/2/2018  פקיעין/גליל

  .מועדון ירכא בניין מועצה מקומית מרכז ירכא  15:00  10:00  18/2/2018  ירכא/גליל

  אשקלון 6ס כצנלסון קארו יוסף  "מתנ  5 3  15:00  10:00  20/2/2018  לכיש  7

 באר שבע 18דוד המלך  מועדון באר שבע  8 3  15:00  10:00  21/2/2018  נגב  8

 פתח תקווה 20בית שפירא הרצל   16 5  15:00  10:00  25/2/2018  שרון  9

  מתחם בית ספר אלון אילתמועדון אילת  ב  3 2  19:00  17:00  27/2/2018  אילת  10

  

 . אנא ראה בהמשך את רשימת המועמדים ומספר הנציגים לפי סניפים

  . בבחירות ישתתפו רק חברי האיגוד  - בבחירות השתתפות

  או מנהלי המועדונים על/הזקוקים להסעה מתבקשים להירשם אצל יושבי ראש הסניפים ו – הסעות

  .מנת שנוכל לארגן את ההסעות מבעוד מועד             

  יוגש כיבוד קל ושתייה בלבד  – כיבוד
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 רשימת המועמדים
  

  :וועדת הבחירות המרכזיתי "אושרה עשמועמדותם להיבחר למועצות הסניפים ' ב-להלן רשימת החברים לפי סדר א
  

  

  ירושליםסניף 
  נציגים 6 –למועצת סניף ירושלים נקבעו 

 המועמדים 9רשימת להלן 
  ראובני שרה קפלוטו גילה מוחה שלום חלאג חיים בן ישי משה
   ראובני הרצל קי'עזרא ג לימואי יצחק ברקת מרדכי

  שמות 6 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 
  

  

 נגבסניף 
  נציגים 3 –למועצת סניף נגב נקבעו 

 המועמדים 8רשימת להלן 
 פורטל אלי ביטון יוסף אסף מוטי אלעזר נועם

 פיטוסי יעקב יפרח יוסף ארמיאס דרור אמסלם מיכאל

  שמות 3 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 
  
  

 לכישסניף 
 נציגים 3 -למועצת סניף לכיש נקבעו 

  המועמדים 5 רשימתלהלן 
 עמר משה זגורי ליזה פרוספר אמזלג

  כהן אילנה דהאן יוסף

  שמות 3 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 
  
  

  שפלהסניף 
 נציגים 4 -למועצת סניף שפלה נקבעו 

 המועמדים 9רשימת להלן 
  שמעון שלום מצא דוד  חודיר רוזליה בקר מוניה אדרי מרק

   רוזנברג פאני   טיפטי שלמה זורנו שלום בן שושן אדי

  שמות 4 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 
  
  

  אביב וגוש דן-תלסניף 
  נציגים 5 -א וגוש דן נקבעו "למועצת סניף ת

  םהמועמדי 18רשימת להלן 
 ק'פויאסטרו ג סויסה יעיש יחזקאל אהרון חודרה משה-דור בן משה יעקב אברמוביץ שריאל

 רוזן אליהו סלע דב יני אורית חדד אלי בן עטיה הדסה אשכנזי יעל
 שרוי חיים עזרא משה לבון פייבל אל נפתלי- טל יבלי אליהו'ג באבא ישראל

  שמות 5 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ*  

 

  שרוןסניף 
 נציגים 5 - למועצת סניף שרון נקבעו 

  המועמדים 16רשימת להלן 
 רובין יעקב משה ישראל הירש דוד בוסי אמנון

 רוט שלמה סלם מאיר בי עופר'חג )פרטוש(בן שמואל מאיר 
 שמחי יוסף ציצוביץ דוד חזן יצחק גורש דוד

 שנקר משה קצב שמואל חפר משה היינה אליהו

  שמות 5 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ*  
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  חיפה וקריותסניף 
 נציגים 4 -למועצת סניף חיפה וקריות נקבעו 

  המועמדים  9  רשימתלהלן 
 לוי יעקב סימוןדנן  אמסלם יוסף
 מעברי יוסף חדד בשארה בן מוחה דוד

 שובל יעקב כהנוביץ יעקב יהודה גבריאל גבריאל

 שמות 4 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 

 

  

  עמקיםסניף 
 נציגים 3 -למועצת סניף זה נקבעו

 המועמדים 5רשימת להלן 
 פואז פתחי טריף תופיק אסולין יואב
  סומך חיים חזן פנינה

  שמות 3 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ *

  

  

  גלילסניף 
  נציגים 6למועצת סניף גליל נקבעו 

  המועמדים 14רשימת להלן 
 עזאם פריד מרעי טליע מאור יהודה זגייר גאזי באן אהרון

 'קבלאן כנג עזאם נוהאד בן מוחמד מוסטפא הזימה א'חיר רג גרינפלד זלמן
  עזאם עזאת גדעון גידי מצגר ד'חמזה מאג דיב טאפש סמיח

  שמות 6 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 

  

  

  אילתסניף 
 נציגים 2למועצת סניף אילת נקבעו 

  המועמדים 3רשימת להלן 
  עוזרי יהודית  כהן יעקב  ל אברהם'אנג

  שמות 2 - בטופס ההצבעה אין לסמן יותר מ* 

 

  

  

 סדרי ההצבעה
  .ב של שם המשפחה-עליהם יודפסו שמות המועמדים לפי סדר אל האיגוד יזמין את טופסי ההצבעה "מנכ

י נציג וועדת הבחירות המרכזית "יימסרו הטפסים ורשימות הזכאים להצביע ע, ביום הבחירות לפני פתיחת הקלפי
  .ר וועדת הבחירות המקומית"לידי יו

סרו לידי הבוחר לאחר זיהוי ר וועדת הבחירות המקומית ויימ"טופסי ההצבעה יוחתמו בחותמת האיגוד וחתימת יו
  .לצורך ביצוע ההצבעה בפועל

 .יפסל לאלתר, ר ועדת הבחירות המקומית"טופס הצבעה שלא ישא חותמת האיגוד וחותמת יו

  .ג טופס ההצבעה"ליד שם המועמד ע Xי סימון "הצבעה הינה חשאית ותיעשה ע

  . לכל סניף נקבע מספר נציגים וסימון מעל המספר שנקבע יגרום לפסילת הטופס

  . מותר - סימון פחות 

  .מתוך המועמדים 3- אין לסמן יותר מ, חברים מועמדים בבחירות 20נציגים אך  3לסניף נקבעו : לדוגמא

חבר רשאי להצביע רק עבור מועמדים בסניף אליו הוא שייך ורק . השתייכות לסניף נקבעת לפי מקום מגורי החבר
  .  בקלפי שנפתחה עבור הסניף הנוגע
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 סדר יום במועדי הבחירות
  .כמצויין בטבלה לעיל, התכנסות ופתיחת הקלפיות בשעה שנקבעה

  .ר וועדת הבחירות המקומית"י יו"ינתן עי –הסבר קצר על הליך הבחירות והצגת המועמדים 

  -זיהוי מצביעים ובדיקת זכאות להצביע 

וועדת הבחירות המקומית תזהה כל מצביע לפי תעודת זהות או כל תעודה מזהה הנושאת פרטיו  -  זיהוי מצביע
  .האישיים ותמונה

י הנהלת "רשימות שיועברו עי "חבר וועדת בחירות המקומית יבדוק את זכאות החבר להצביע עפ – זכאות להצביע
  . האיגוד

ר וועדת "לאחר שיוחתם בחותמת האיגוד וחתימת יו, בסיום בדיקת הזיהוי והזכאות יימסר למצביע טופס ההצבעה
  .הבחירות המקומית

  .החבר יסמן בטופס את בחירתו ויכניס את הטופס לקלפי

  .הקלפי תינעל בשעה שנקבעה ואז תחל ספירת קולות המצביעים

  .ר הסניף המכהן יקריא בפני הנוכחים את תוצאות ההצבעה"ספירת הקולות יובתום 

י נציג וועדת הבחירות "ועדת הבחירות המקומית תרשום פרוטוקול על גבי טופס מיוחד שיסופק ביום הבחירות ע
  .גאו חרי/כל אירוע רגיל ו, ר וועדת הבחירות המקומית לרשום בפרוטוקול בזמן אמת"באחריות יו. המרכזית

עם סגירת הקלפי וועדת הבחירות . לעיל 1ראה סעיף , וועדת הבחירות המקומית תסגור את הקלפי בשעה שנקבעה
 .בתום הספירה יירשמו בפרוטוקול תוצאות ההצבעה. המקומית תחל בספירת הקולות

בנוכחות כל חברי וועדת הבחירות המקומית ונציגי וועדת הבחירות , בתום הספירה ורישום התוצאות בפרוטוקול
רשימות הבוחרים וכל חומר הקשור לבחירות למעטפה שתיסגר , הפרוטוקול, יוכנסו כל טופסי ההצבעה, המרכזית

המעטפה הסגורה והחתומה תימסר . רכזיתר וועדת הבחירות המקומית ונציג וועדת הבחירות המ"ותיחתם על ידי יו
  . לידי נציג וועדת הבחירות המרכזית אשר ידאג להעברתה לשמירה במשרדי האיגוד

  .ר הסניף המכהן"עותק מהפרוטוקול יימסר ליו

  .ר הסניף המכהן יקריא בפני הנוכחים את תוצאות ההצבעה"יו

כאשר מועמד שקיבל את מירב , הארצית של האיגודחברים שנבחרו בסניפים כחברי מועצת הסניף יהוו את המועצה 
  .הקולות יכהן כיושב ראש הסניף

לישיבה זו יזומנו חברי המועצה היוצאת . תתקיים ישיבת מועצת הסניף שנבחרה, יום מתום הבחירות 14-לא יאוחר מ
  .וחברי וועדת הבחירות המקומית , והנכנסת

  בחירת חברי הנהלת האיגוד

חברי , הבחירות בסניפים תכונס המועצה הארצית ולישיבה זו יזומנו חברי המועצה היוצאתיום מסיום  30תוך 
  .המועצה הנכנסת וחברי וועדת הבחירות המרכזית

  :מ"בישיבת המועצה הארצית תיבחר הנהלת האיגוד הכוללת את התפקידים הר

  האיגוד ר"יו

 האיגוד ר"יו מ "מ

 האיגוד ל"מזכ

  גזבר האיגוד

והבחירות תהיינה  2018האיגוד רשאים לבחור רק חברי המועצה הארצית שנבחרו בבחירות בבחירות להנהלת 
  .חשאיות ובאחריות וועדת הבחירות המרכזית

  .הארציתר וועדת הבחירות "י יו"יינתן ע –הסבר קצר על הליך הבחירות והצגת המועמדים 

ר וועדת "חתם בחותמת האיגוד וחתימת יולאחר שיו, בסיום בדיקת הזיהוי והזכאות יימסר למצביע טופס ההצבעה
  .הארציתהבחירות 

  .יסמן בטופס את בחירתו ויכניס את הטופס לקלפי הנבחר המועצהחבר 

  .הקלפי תינעל ואז תחל ספירת קולות המצביעיםלאחר סיום ההצבעה 

 .יקריא בפני הנוכחים את תוצאות ההצבעהוועדת הבחירות הארצית ר "בתום ספירת הקולות יו

  

                           

  ,בברכה                                                                    

  

  , דוד וקנין                                                                   

 רכזיתיושב ראש וועדת הבחירות המ                                                  

 


