07.11.2021
לכבוד :עורך דין אילה ויזל
כתב מינוי  -יו"ר ועדת בחירות מיל"ה2021 ,
אילה יקרה,
בהמשך לשיחתנו והבעת נכונותך ,הנך מתמנה בזאת ליו"ר ועדת הבחירות של מיל"ה.
תחומי אחריות ,סמכויות ,תיאום ולוחות זמנים עקרוניים
 .1הנך אחראית להכנת תקנון בחירות לוועד המנהל ולוועדת מנצחים וכן לקיום הליך הבחירות לשני גופים
אלה .הבחירות מתוכננות לתאריך .10.12.2021
.2

את תפקידך תמלאי בתיאום מנכ"ל העמותה רון גנג 054-4489120 ,ויו"ר העמותה אבי פרידמן
.052-2330888

 .3במידת הצורך ,הנך מוזמנת להסתייע בהנהלת העמותה לפי תיאום עם המנכ"ל רון גנג.
 .4במסגרת תפקידך הנך מוסמכת לקבל החלטות הנוגעות לקיום הליך בחירות הוגן ,שוויוני ובהתאם לכללים
שיקבעו בתקנון הבחירות ולאחר התייעצות עם הנוגעים לעניין וגם עם מנכ"ל העמותה ויו"ר העמותה.
 .5לוח זמנים:
 5.1הכנת טיוטת תקנון בחירות לאישור המנכ"ל ויו"ר העמותה עד תאריך
 5.2תאריך היעד לפרסום התקנון לחברי העמותה לצרכי הגשת מועמדות  ,10.11.2021כחודש לפני
הבחירות ,ומתאריך זה תאריך היעד להגשת מועמדויות  -עד שבוע לפני הבחירות.28.11.2021 ,
הכנת תקנון לבחירות ועד מנהל ולבחירת ועדת מנצחים
 .6עיקרי הנושאים בתקנון הבחירות בחלוקת התקנון לבחירה של שני הוועדים (מתוך תקנון העמותה ,תקנון
בחירות  6מצוי של רשם העמותות ובסיוע המוגדר מהאנשים הר"מ בפסקה הבאה):
 6.1מטרת התקנון
 6.2תנאי כשירות להיבחר לרבות על איזה "משבצת"
 6.3נוהל הגשת מועמדות לרבות :פורמט החומר שיוגש (על דף אחד  -דף פרופיל אישי ,מה מבטיח
לעשות  /לפעול בתקופת הכהונה אם אבחר ,תמונה) ,לוח הזמנים להגשת המועמדות ,היכן ומתי
יונח החומר לעיון חברי העמותה.
 6.4נוהל בחירות – הוועד המנהל אישר הצעה לבחירות מקוונות באינטרנט .אנא בדקי את המערכת
המוצעת ולאחר הבדיקה הוציאי הצהרה סופית על אישור המערכת הזו לקיום הבחירות.
 6.5נוהל ספירת קולות והכרזה על התוצאות.
 6.6נוהל ערעור בתהליך הבחירות לרבות ביום הבחירות.
הערה :ראוי לצטט מתוך תקנון העמותה היכן שרלבנטי ו/או להפנות לקישור התקנון באתר האינטרנט של
העמותה.
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תקנון בחירות לוועד המנהל  -הכנה
 .7הסתייעות בתקנון העמותה המצוי באתר האינטרנט של מיל"ה כאן ובעיקר בסעיף  8בתקנון.
 .8הסתייעות בתקנון בחירות מצוי המפורסם מטעם רשם העמותות.
תקנון בחירות לוועדת מנצחים  -הכנה
 .9הסתייעות בתקנון העמותה המצוי באתר האינטרנט של מיל"ה כאן
 .10קבלת סיוע מחבר הוועד המנהל יאיר קלינגר ,שהכין כבר תקנון לפעולת ועדת מנצחים (ראה להלן)
 .11מצורף תקנון לפעולת ועדת ה מנצחים .ראוי לשים אותו בתוך אתר האינטרנט של העמותה ולהפנות
בתקנון הבחירות את המועמדים הפוטנציאליים לעיין בו טרם הגשת מועמדותם.

בברכה,

אבי פרידמן
יו"ר מיל"ה ,עו"ד

רון גנג
מנכ"ל מיל"ה
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