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 הודעה על בחירות למוסדות העמותה 
 
ועדת בחירות שתפקידה להכין את הבחירות, לנהלן ולקבוע   24/08/2021בישיבתה מיום   .1 מינתה אסיפת הנציגים 

  את תוצאותיהן, בהרכב כדלקמן:

 , יו"ר. נתן פנחס .1.1

 , ממלא מקום יו"ר. אורי כהן ששון  .1.2

 , חבר. צח ב יעק .1.3
 

 קיבלה ועדת הבחירות את ההחלטות כדלקמן:     19.9.21בישיבתה מיום   .2

 . ' בכסלו תשפ"ב(יב)  16/11/21ג'   הנציגים, לועד העמותה ולועדת הביקורת יתקיימו ביום   הבחירות לאסיפת .2.1

 יהיה רשום בפנקס חברי העמותה.   30/9/21זכאי להשתתף בבחירות )כבוחר וכמועמד( כל מי שביום   .2.2

 .  6/10/21  -יישלחו  לא יאוחר מ  –נהלי הבחירות  .2.3

 . 22/10/21הנ"ל הוא יום  המועד האחרון להגשת מועמדות לאחד מהמוסדות   .2.4

 למספר הנייד הקיים ברשימת חברי העמותה .   smsהודעה זו נשלחת  באמצעות   .2.5

 

אחד מבני הזוג(, למעט חבר ועדת הבחירות, רשאי להציג מועמדותו לאחד מהמוסדות   –כל חבר העמותה )ובזוג   .3

 הנ"ל )אסיפת הנציגים או ועד העמותה או ועדת הביקורת(.

 את המועמדות לאחד מהמוסדות האמורים יש להגיש על גבי טופס הצגת מועמדות המצורף לנהלי הבחירות.  .4

ע"י המועמד יש למסור במשרדי העמותה במרכז הספורט לא את טופס הצגת המועמדות כשהוא ממולא וחתום   .5

 .  12:00 שעה   22/10/21יאוחר מאשר עד ליום  

 מילים. 60 -בטופס הצגת המועמדות רשאי כל מועמד להציג את עצמו בלא יותר מ  .6

 תפרסם ועדת הבחירות רשימה של שמות כל אלה שהציגו מועמדותם לכל אחד   4/11/21  לא יאוחר מאשר עד ליום   .7

 מהמוסדות, בצירוף התיאור שהתבקש.

 :  כל ההודעות והמידע המתייחסים לבחירות יתפרסמו .8

   https://www.facebook.com/metarclubדף הפייסבוק של המועדון  ב

  https://metar.co.il/index.php: אתר האינטרנט של המועדון בכתובתב

 .   הקיימת במזכירות המועדון   למספר הנייד של החבר בהתאם לרשימת חברי העמותה  smsויישלחו בהודעת 

 אנו שבים ומדגישים:  .9

הנציגים או ועד העמותה או  על פי תקנון העמותה רשאי חבר להציג מועמדות לאחד מהמוסדות בלבד )אסיפת  .9.1
 ועדת הביקורת(. 

בשל קיומה של "אסיפת הנציגים", מוסד אשר ממלא למעשה את תפקידי האסיפה הכללית ובא במקומה,  .9.2
בתהליך   והן  השונים  למוסדות  מועמדותם  בהצגת  הן  החברים  של  רחבה  להשתתפות  רבה  חשיבות  יש 

      הבחירה.

מועמדותם, ככל שחברים רבים יותר יצביעו בבחירות, יובטח הייצוג ההולם ככל שחברים רבים יותר יציגו  
 .של כל מגזרי חברי העמותה

 
 בברכה,        

 דר' פנחס נתן     

 הבחירות  יו"ר ועדת  
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