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  שם העמותה  .1
  

  ובהעמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקש
  

  כללי .2
  

י יוצאי חיל הקשר  והמשפחות השכולות "העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב הוקמה ע  .א
  .כזרוע משותפת להנצחת חללי החיל ולקידום המטרות המפורטות להלן

  . יקוימו קשרי גומלין בין החיל לבין העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב  .ב
מנהל . מותה ובעלי תפקידים נוספים בשכר ומתנדביםל הע"י מנכ"העמותה תנוהל באופן מעשי ע  .ג

 .העמותה וציוותו יפעלו על פי הנחיות ועד העמותה ויהיו כפופים לביקורתו
חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה , נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה   .ד

  .אסורה –בין חבריה , שהיא
  
  

  מטרות העמותה  .3
  

  צחה לחללי חיל הקשר והתקשוב הקמת והפעלת אתר הנ  .א
  .קיום קשר עם משפחות המונצחים  .ב
  .לדורותיהם –יצירת וקיום קשר עם משרתי חיל הקשר והתקשוב    .ג
  .שימור וטיפוח מורשת החיל לדורותיו  .ד

  
  

  פעולות העמותה .4
  

  :לשם מימוש מטרותיה תקיים העמותה את הפעולות הבאות 
  

  .הקשר והתקשוב את אתר ההנצחה לחללי חיל פחטחזק ותתת, תקים  .א
את אולם הזיכרון  פחטתתחזק ותהעמותה , על פי הסכם מיוחד עם המועצה המקומית יהוד  .ב

  .והמורשת למונצחי יהוד
  .תתעד את תולדות המונצחים  .ג
  .תקיים פעילויות ואירועים לזכר המונצחים  .ד
  .תקיים קשר שוטף עם המשפחות השכולות של החיל  .ה
לטיפוח והנחלת מורשת החיל מתקופת טרום המדינה , תיעוד,תקיים פעילויות ואירועים לשימור  .ו

  .והנחלתה לדורות הבאים, ועד ימינו
  .ותעודד שילובם בפעולות העמותה התקשובתטפח קשר עם יוצאי שרות הקשר ו  .ז
  .ל וגורמים נוספים"תקיים קשר שוטף עם צה  .ח
קה האלקטרוני, תפעיל באתר ההנצחה מרכז טכנולוגי להכשרה ולהעשרה בתחומי התקשורת  .ט

  . והמחשבים ותחומים נוספים באישור ועד העמותה
  .מרכז מידעספריה ותטפח   .י
  .תגייס משאבים למימוש מטרות העמותה  .יא
  .כפי שיחליטו הגופים המוסמכים של העמותה, תבצע פעולות נוספות למימוש מטרות העמותה  .יב
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  :חברות בעמותה .5
  

  : 18ם מעל גיל אלו זכאים להתקבל כחברים בעמותה ובלבד שהינ  .א
  יוצאי חיל הקשר והתקשובשל בני משפחות שכולות  )1
  קשר והתקשוב כולל מילואיםהיוצאי חיל  )2
י  ועד  העמותה  על פי שיקול דעתו "להצטרף לעמותה ואושר ע, אישית, מי שביקש )3

  .הבלעדי
  יוצאי חיל הקשר והתקשוב –ל "ל וגמלאים עובדי צה"עובדי צה )4
  

  :תנאי קבלה לעמותה   .ב
  

  :ות לעמותה מחייבת מילוי כל התנאים כדלהלן הצטרפ
  .השתייכות לאחת האוכלוסיות דלעיל )1
  .הגשת בקשת הצטרפות לעמותה )2
  . י  ועד  העמותה"תשלום דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו מדי פעם ע )3
  .על פי שיקול דעתם, י מוסדות העמותה"אישור החברות ע )4

רוב החברים לא , ובכל מספר שהוא חברים 7 –מ , בכל עת, מספר החברים בעמותה לא יפחת  .ג
  .יהיו קרובי משפחה ביניהם

  
  :זכויות חברי העמותה .6
  

  .השתתפות באסיפה הכללית   .א
  .לכל חבר משתתף באופן אישי יהא קול אחד בכל הצבעה –זכות הצבעה באסיפה הכללית   .ב
  .זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה  .ג
  .ומלאים לפי החלטת  ועד   העמותהקבלת פרוטוקול האסיפה הכללית ועדכונים שוטפים   .ד
  .י  ועד העמותה"השתתפות באירועי העמותה כפי שייקבעו ע  .ה

  
  :הפסקת חברות בעמותה .7

  
  :חברות של חבר בעמותה תופסק באחת מאלו   .א

  .הודעה בכתב של החבר שהוא מפסיק את חברותו )1
אלא אם  ועד  העמותה פטר , חודש 12הימנעות חבר מלשלם את דמי החבר במשך  )2

  .ו מתשלום זהאות
  .פעילות החבר נוגדת את מטרות העמותה לפי החלטת  ועד העמותה )3

הועד  לא . הוצאת חבר מהעמותה תהייה לפי המלצת  ועד העמותה באישור האסיפה הכללית  .ב
ימליץ לפני האסיפה הכללית על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה 

  .בפניו, להשמיע טענותיו
  

  )'ב בנספח א"ראה עץ מבנה מצ( העמותה  מוסדות .8
  

  .אסיפה כללית  .א
  . ועד העמותה  .ב
 צוות ניהול קבוע   .ג
 ביקורת  תועד  .ד
 יועץ משפטי  .ה
 רואה חשבון  .ו
 )ממוקם באתר( צוות נפגעים ומשפחות שכולות   .ז
  .הוק-אד, ועדות  נוספות קבועות   .ח
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  האסיפה הכללית .9

  
  .ווה את המוסד העליון של העמותההאסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי העמותה ומה  .א
  .י  ועד  העמותה"האסיפה הכללית תכונס לפחות אחת לשנה במועד ובמקום שייקבעו ע  .ב
יום  21לפחות , בדואר רגיל, י מזכירות העמותה"הזמנות לכינוס האסיפה הכללית תשלחנה ע  .ג

  .לפני מועד הכינוס
  . האסיפהאת סדר היום של , בנוסף לכל הפרטים האחרים, ההזמנה תפרט  .ד
. מהחברים 25%האסיפה הכללית תהיה חוקית בשעה היעודה לכינוסה  אם יהיו נוכחים לפחות   .ה

דקות מאוחר יותר ובמועד זה תהיה  30תתכנס האסיפה , ל בשעה היעודה"לא יהיה מנין חוקי כנ
  . האסיפה חוקית בכל מנין חברים

מחברי  10%ומים לפחות תכונס לפי בקשה בכתב שעליה חת :אסיפה כללית שלא מן המנין  .ו
ועד העמותה  .  אשר תימסר לידי  ועד העמותה, העמותה או לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת

  . י נוהלי הזימון שפורטו לעיל"עפ, יום מקבלת הבקשה 30יהא חייב לכנס את האסיפה תוך 
  . ר ומזכיר לאסיפה"יו, מבין  משתתפיה, האסיפה הכללית תבחר  .ז
  . לית ינהל את פרוטוקול האסיפהמזכיר האסיפה הכל  .ח
  סדר היום לאסיפה מן המנין   .ט

  .ר ומזכיר לאסיפה"בחירת יו )1
  .ח כללי על פעולות העמותה בשנה החולפת"דו )2
  דין וחשבון יושבי ראש הועדות השונות )3
  .ח מנהל האגף הטכנולוגי"דו )4
  ח כספי"דו )5
  .ח ועדת הביקורת"דו )6
   .שנים 3-אחת ל בחירת ועד העמותה וועדת  ביקורת )7
  .שנים 3- אחת ל לעמותה אה חשבוןורואישור מינויים של היועץ המשפטי  )8
  .שונות )9

  החלטות   .י
, במקרה של שוויון קולות בעד ונגד. החלטות תתקבלנה ברוב רגיל בהצבעה חשאית )1

  . ר האסיפה"יכריע קולו של יו
מהמשתתפים , לפחות 75%החלטות הנוגעות לשינוי התקנון תחייבנה רוב של  )2

ובכפוף לכך שההצעה לשינוי התקנון הופיעה בסדר היום , ההצבעהבעת , באסיפה
  . שפורסם לקראת האסיפה

  
  ועד העמותה   .10

  
ייבחר באסיפה הכללית אחת לשלוש שנים בהתאם לנוהל בחירת ועד העמותה , ועד העמותה  .א

  . המצורף לתקנון זה ומהווה  חלק בלתי נפרד ממנו' המפורט בנספח ב
  . 25ולא יעלה על  5 -יפחת ממספר חברי ועד העמותה לא   .ב
  .ועד העמותה יפעל בהתאם להחלטות האסיפה הכללית   .ג
ועד העמותה מהווה מוסד ביצועי לקבלת החלטות וניהול שוטף של עניני העמותה ויתכנס לפחות    .ד

  . אחת לחודשיים
  . ועד העמותה יקבע לעצמו את סדרי ונוהלי עבודתו   .ה
  .לעיל' א 10ת ועד העמותה כאמור בסעיף הרכב ועד העמותה יהיה בהתאם לנוהל בחיר  .ו
ראה  -נשיא העמותה המכהןבנוסף ל, ר לועד העמותה"יוועד העמותה  יבחר מבין חבריו    .ז

  . לתקנון זה' בנספח ב  3 סעיף
  . לפי העניין –לישיבות  ועד העמותה יוזמנו היועץ המשפטי  ורואה החשבון   .ח
מחבריו ובלבד שמנין זה כולל את נשיא  40%מנין חוקי לקבלת החלטות בוועד העמותה יהיה   .ט

  . ר העמותה"העמותה או את יו
  . ישיבות ועד העמותה תהיינה פתוחות לחברי העמותה  .י
  . ועד העמותה ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו  .יא
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ועד העמותה רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים   .יב
  . תחייב בשם העמותה בדרך אחרתאו לה, שיחייבו אותה

 :במקרים אלה יתפזר ועד העמותה  .יג
  מכלל חברי  3/4הועד בעצמו החליט להתפזר בהחלטה רשמית וברוב מיוחד של )  1

  .הועד המכהנים     
  .אסיפהבהחלטה של האסיפה הכללית ברוב רגיל של ה )2
  .חודשים 3 - חברים לתקופה של למעלה מ 5 -פחת מספר חברי ועד העמותה מ )3

  
  :ועדות העמותה .11

  
  : חובה  –הוועדות הבאות תתפקדנה באופן קבוע ותוגדרנה כועדות   .א

  .ועדת ההנצחה )1
  .ועדת הכספים )2
  .ועדת ביקורת )3

  
י ועד "ע –בהתאם לצורך , הוק –קבועות או אד , בנוסף לועדות החובה תוקמנה ועדות ייעודיות  .ב

  . העמותה
  .י ועד העמותה"ר ימונו ע"חברי הועדות לרבות יו  .ג
  . ר במקומו"ימנה  ועד העמותה יו –ר ועדה להמשיך ולמלא תפקידו "היה ונבצר מיו  .ד
  . ים בשנה ותעביר לועד העמותה את תמצית החלטותיה והמלצותיהיכל ועדה תתכנס לפחות פעמ  .ה
  . י ועד העמותה"תחומי הפעילות של כל אחת מהועדות יוגדרו ע  .ו

  
  ועדת הביקורת .12

  
  .החלטת האסיפה הכללית ולא יפחת משלשהמספר חברי ועדת הביקורת ייקבע ב  .א
או עד שתבחר /ושנים  3 לתקופה של ועדת הביקורת תכהן ממועד היבחרותה באסיפה הכללית    .ב

   י האסיפה הכללית "ועדה אחרת ע
חבר ועדת ביקורת יכול להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לחברי הועדה האחרים   .ג

  . לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגלחבר הועדה יחדל מ. ולועד העמותה
רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה , נתפנה מקומו של חבר ועדת ביקורת  .ד

עד  למינוי כזה רשאים הנותרים או . לכהן כחבר בועדת הביקורת עד לאסיפה הכללית הקרובה
  . הנותר להמשיך ולפעול כועדת ביקורת

רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר , מנו למלא את תפקידיוחבר ועדת הביקורת שנבצר מ  .ה
  . עד שישוב למלא את תפקידיו, באופן זמני, אחר של  העמותה למלא את מקומו

המניין הדרוש בהן , ההזמנה להן, ועדת הביקורת רשאית להסדיר בעצמה את מועד ישיבותיה  .ו
  .ודרך ניהולן

החלטת . לא נתקבלה ההחלטה, הקולות שקולים היו. חבריההחלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות   .ז
  .כל חברי ועדת הביקורת פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועדה

 .ועדת הביקורת תנהל פרוטוקול מישיבותיה החלטותיה  .ח
 

  יועץ משפטי ורואה חשבון  אישור .13
יועץ משפטי ורואה חשבון אחת ל שלוש  מינויים שלהאסיפה השנתית תאשר   .א

  .שנים
  

   העמותהפירוק  .14
  

  .1980 –ם "של חוק העמותות תש' פירוק העמותה יבוצע בכפוף לפרק ז  .א
יועברו נכסים אלו לעמותה  –פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים   .ב

לפקודת מס ) 2(9אחרת בעלת מטרות דומות ובלבד שהינה מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 
  . הכנסה ולא יחולקו בין חבריה

  )  2007תקנון מאי  ( 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 חיל הקשר והתקשובעץ מבנה העמותה להנצחת חללי 

 אסיפה כללית

 רואה חשבון יועץ משפטי ועד העמותה ועדת ביקורת

 ועדת בינוי ועדת הנצחה ועדת מורשת ועדת דור המשך ועדת כספים

 ועדות אד הוקהאוסףועדת ביתן המורשת בבתי ק"מועדון ותיקי חי
  

  ועדת נהלים •
  ועדת מלגות •
  ועדת תרומות •
  שוב ואינטרנטועדת מח •
  ועדת אירועים •
  )פרסום(ועדת תדמית  •

'נספח א

 צוות ניהול קבוע

 צוות נפגעים ומשפחות שכולות
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  נספח ב
  

  

  נוהל בחירת ועד העמותה
  

  כללי
  
  

  .מטרת נוהל זה היא להגדיר את השיטה לבחירת ועד העמותה .1
  

                על פי חוק העמותות בחירת ועד העמותה היא בסמכות האסיפה .        2      
  .הכללית של חברי העמותה                 

  
  עקרונות

  
  למעט נשיא ,שנים תבחר האסיפה הכללית בבחירות חשאיות את כל חברי ועד העמותה 3- אחת ל.  3

  כל עוד לא   הסטאטוטורי והאקזוקטיבי(העמותה המכהן כיום וימשיך לכהן בתפקידו       
  .                                                                                                                      לסיימוהביע רצונו       

הביע נשיא העמותה רצונו להפסיק לכהן כנשיא יבחר ועד העמותה נשיא חדש מתוך חברי ועד 
 .העמותה המכהנים

  
  .חברי ועד שהם בני משפחות שכולות 4 תינתן עדיפות לכהונתם של לפחות     .4

  
  הם יבחרו לועד העמותה בהצבעה גלויה , או פחות 25היה ומספר המועמדים לבחירות יהיה ו.        5      

  הודעה  על כך תשלח לחברי העמותה במסגרת ההזמנה לאסיפה  . באסיפה הכללית                  
  .הכללית                 

  
  :ת לועד העמותה שיטת הבחירו

  
  :מועמדים.  6     

  
יהיה רשאי  )צאיולרבות חברי הוועד ה(כל אחד מחברי העמותהׁ  .א

או להציע חברי עמותה אחרים /להציע עצמו כמועמד לחברות בועד ו
ובלבד שקיבל את הסכמתם , כמועמדים לחברות בועד העמותה

  .להצגת המועמדות שלהם
  

ים לפני מועד האסיפה לפחות שלושה חודש, מנהל העמותה יפיץ  .ב
תוך ציון מועד , לכל חברי העמותה, פניה להצגת מועמדות, הכללית
  .האסיפה

  
יום לפני מועד כינוס האסיפה  60הגשת המועמדויות תעשה עד   .ג

  .הכללית
  

רשימת כל המועמדים תהיה זמינה במשרדי העמותה במהלך שעות   .ד
העבודה הרגילות לעיון חברי העמותה שיחפצו בכך ובאתר 

,  www.amutakesher.org.il: אינטרנט של העמותה בכתובתה
  .יום  לפני  כינוס האסיפה 20 -החל מ
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לפני , לידיעה בלבד, רשימת כל המועמדים תוצג בפני  ועד העמותה  .ה

  .הוצאת ההזמנות לאסיפה הכללית 
  

  :להזמנות לאסיפה הכללית יצורפו  .ו
  

ד רשימת כל המועמדים בצירוף  טופס  פרטי מועמ )1(
  ).'נספח ב(

אשר המצביע יוכל למלא ) 'נספח א(טופס הצבעה  )2(
  .ויכניסו לקלפי , או למלא במקום ההצבעה, מראש

  
תסומן ליד שמם הערה , מועמדים הנמנים על המשפחות השכולות  .ז

המציינת זאת על מנת לאפשר למצביעים ליתן עדיפות למועמדים 
  .אלו

  
על פי החלטה  אלא, לא יתקבל מועמד נוסף לאחר המועד האמור  .ח

מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובכפוף לכך כי , מיוחדת של הועד
ימים  5הודעה על צירוף המועמד תגיע לידי כל חברי העמותה לפחות 

  .לפני מועד האסיפה הכללית
  

אלא , על המועמד להיות נוכח באסיפה הכללית בה נערכות הבחירות  .ט
  .אם הודיע מראש על היעדרותו ונתן טעם לכך

  :ועדת בחירות.  7
  

  ח "רו,  )ר"יו(היועץ המשפטי לעמותה : כחברי ועדת הבחירות יכהנו.  א                
  וחבר נוסף מבין חברי העמותה אשר אינו מועמד ואשר )  חבר(העמותה                      
  .י הועד"יבחר ע                     

  
  ר הועדה ישמש כמשקיף    "קבע על ידי יוחבר מועדת הביקורת שיי.  ב                

  .על פעילות ועדת הבחירות                      
  

  .מנין של שני חברים יספיק לצורך קבלת החלטות   .ג
  

  :רשימת הבוחרים  .8
  

  מנהל העמותה בפיקוח ועדת הביקורת יכין רשימה של כל חברי העמותה                   .  א
  .לפני מועד  האסיפה הכלליתימים  4 -מעודכנת  ל      
  .הרשימה האמורה תהווה את רשימת הבוחרים.  ב
  אדם אשר שמו לא ייכלל ברשימת הבוחרים לא יורשה להצביע אלא אם כן                     .   ג

  .יתברר כי נפלה טעות ברשימת הבוחרים      
                       הסמכות להכריע בעניין טעות כאמור ברשימה תהיה נתונה לועדת.  ד

  .  הבחירות בלבד     
  

  :ביצוע הבחירה .9
  אשר , לנוהל זה' מנהל העמותה יכין טפסי הצבעה דוגמת הטופס שבנספח א.  א

  ב של  שמות  המשפחה   -בהם יצוינו שמות המועמדים לפי  סדר  א     
  .ולצד כל אחד מהשמות תופיע משבצת  לסימון  הבחירה  במועמד     

  
  בראש טופס ההצבעה יצוין בהדגשה כי מספר המועמדים הנבחרים לא יעלה       . ב

  .5 -ולא יפחת מ 25על     
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   30הבחירות יחלו לפחות שעה לפני תחילת האסיפה הכללית והקלפי תינעל .  ג

  .דקות לאחר המועד שנקבע לתחילת האסיפה עצמה    
  

  בעה שקיבלו לביתם או בטפסי המצביעים יוכלו להשתמש בטפסי ההצ.  ד
  .   ההצבעה שיימצאו סמוך לקלפי במקום     

   
  הבוחר יסמן בטופס את המועמדים בהם בחר ובלבד שמספר המועמדים שסומנו   .  ה

  טופס שסומן שלא בהתאם להוראה זו או     . 25ולא יעלה על  5 -לא יפחת מ     
  .ייפסל  -שנעשו  בו  סימונים זרים       

        
  ידי הבוחר לקלפי שתוצב במקום לאחר    -טופס  ההצבעה  יוכנס על .  ו 

  .ידי נציג ועדת הבחירות -שזוהה  על      
  
  לאחר      ,  ועדת הבחירות תימחק  מרשימת  הבוחרים  את שם  החבר  שהצביע  .  ז

  .זיהויו    
  

  פתיחת הקלפי ומנין הקולות .  10
  

  מנין הקולות וקביעת המועמדים שנבחרו יהיו באחריות ועדת הבחירות של , פתיחת הקלפי.  א       
  .העמותה            

  
  כך שתוצאות ההצבעה  ,במהלך האסיפה , רק לאחר נעילת הקלפי , הפעולות שלהלן יבוצעו.  ב      

  .יפורסמו  לקראת סיום האסיפה ולפני פיזור המשתתפים           
  

  :סיםבדיקת הטפ.  ג      
  

ישוו אותה לכמות החברים ,חברי הועדה ימנו את כמות הטפסים שנמצאה בקלפי  )1(
  .וירשמו זאת בפרוטוקול, כאמור   לעיל , שנמחקו ברשימת הבוחרים 

 
חברי הועדה יבדקו את הטפסים ויפסלו כל טופס שיימצאו בו סימונים בניגוד  )2(

  . וטוקולבפר כמות הטפסים הפסולים תרשם.  לעיל' ה 9לאמור בסעיף 
 
שקיבל כל אחד מהמועמדים בכל ) הסימונים(חברי הועדה יספרו את הקולות  )3(

טופסי ההצבעה הכשרים וידרגו את המועמדים לפי מספר הקולות שקיבל כל 
מהמועמד שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר ועד למועמד שקיבל , אחד מהם 

  .בפרוטוקול כמות הטפסים הכשרים תרשם. את מספר הקולות הנמוך ביותר
  

נמצאה סתירה . בתום הספירה הראשונה תבוצע ספירה חוזרת לאימות התוצאות )4(
תבוצע ספירה שלישית , בין הספירה הראשונה לבין תוצאות הספירה השנייה

  .תוצאות כל ספירה תרשמנה  בפרוטוקול.  והיא תהא המכרעת
  

ל להיכלל זכו שני מועמדים או יותר בכמות זהה של קולות ורק חלק מהם יכו )5(
תחולק הקדנציה בין , בקרב הנבחרים לאור כמות המקומות העומדת לבחירה

המועמדים שקיבלו מספר קולות זהה כאמור כאשר סדר הכהונה ייקבע בהסכמה 
  .או בהגרלה

  
יירשמו , לרבות הרשימה הסופית של המועמדים שנבחרו, כל הפעולות דלעיל )6(

  .בפרוטוקול  שייחתם בידי חברי ועדת הבחירות
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, בני משפחות שכולות 4 -במקרה בו נכללו בין המועמדים שנבחרו פחות מ )7(
עד להשלמת המניין , ייכללו בועד הנבחר גם בני משפחות שכולות שלא נבחרו

וזאת על חשבון מועמדים שאינם בני משפחות , בני משפחות שכולות 4של 
  .שכולות אשר דורגו אחרונים בין הנבחרים

 
אף על שני בני משפחות , בשינויים המחויבים, יחולו) 5(טן הוראות סעיף ק )8(

  .שכולות שזכו במספר קולות זהה
 
  
  הכרזה על הועד שנבחר.   11   
  

  . שזכו במרב הקולות. 25ולא יעלה על   5 -לא יפחת מ, חברים 25לועד ייבחרו   .א
  

  ון מספר  ללא צי,יכריז את שמות חברי הועד הנבחר , ר ועדת הבחירות"יו.   ב        
  אלא אם לפחות שני שלישים מהמשתתפים , הקולות בהם זכה כל חבר  
  .באסיפה דרשו זאת  

  
  ר  ועד העמותה"בחירת יו.   12  
  

  .בהצבעה גלויה, ר ועד העמותה  ייבחר על ידי הועד  ברוב קולות"יו. א       
  

   2/3ב מיוחד של ר מכהן במהלך כהונתו תהיה אפשרית אך ורק ברו"הדחת יו.  ב       
  מכלל חברי האסיפה  2/3או בהחלטה מיוחדת של /ומכלל חברי הועד המכהנים             
  .הכללית של העמותה            

  
  :ר  ועד העמותה יתקיימו במקרים הבאים"בחירות ליו.  ג      

  
  .בישיבה הראשונה של ועד חדש שנבחר)   1(           

  
  או הודח מתפקידו או שהוכח כי נבצר ממנו /ר הועד המכהן התפטר ו"אם יו)  2(           

  .אף אם לא התפטר, להמשיך ולמלא את תפקידו                 
  
  
  

    
  

  9/5/07 :אושר ביום
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  טופס הצבעה –' נספח א
  
  

  התקשוב והעמותה להנצחת חללי חיל הקשר 
  

  )שנה(  )חודש(ה    טופס הצבעה לבחירות לועד   העמות
  

  25מספר חברי הועד אשר ייבחרו  הוא 
  

  .במשבצת הסמוכה לשמו  של   המועמד  בו אתה בוחר Vיש  לסמן    :הוראות
  

  .מועמדים 25- ולא יותר מ 5-יש לסמן לא פחות מ   
    
ייפסל ולא  – 5 -מועמדים או פחות מ 25 - טופס שיסומנו בו יותר מ  

    .יובא במניין הקולות הכשרים
  

, מקופל לחצי, שלשל את טופס ההצבעה. חל איסור לציין את שמך או כל סימן  אחר    
  .רק לאחר שזוהית על ידי נציג ועדת הבחירות, לתוך הקלפי

  
  
' מס

 סידורי 
שם ומשפחה של 

 המועמד
סימון 

 V -ב
' מס 

סידורי 
 שם ומשפחה

 של המועמד 
סימון 

 V -ב
  )שם( 21  )שם( 1
  )םש( 22  )שם( 2
  )שם( 23  )שם( 3
  )שם( 24  )שם( 4
  )שם( 25  )שם( 5
  )שם( 26  )שם( 6
  )שם( 27  )שם( 7
  )שם( 28  )שם( 8
  )שם( 29  )שם( 9

  ) שם( 30  )שם( 10
  )שם( 31  )שם( 11
  )שם( 32  )שם( 12
  )שם( 33  )שם( 13
  )שם( 34  )שם( 14
   )שם( 35  )שם( 15
  )שם( 36  )שם( 16
  )שם( 37  )שם( 17
  )שם( 38  )שם( 18
  )שם( 39  )שם( 19
  )שם( 40  )שם( 20
  

  .ת ממשפחה שכולה/מועמד * 
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  טופס  פרטי מועמד    –' נספח ב
  

  ______________________שם המועמד
  

  _____________תאריך לידה
  

  _____________דרגה צבאית
  

: ל"תפקידים עיקריים בצה
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

_______________  
  

  לא/כן: משפחה שכולה
  

התנדבותית /פעילות ציבורית 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
______________________________________________________  

  
  

  ___________________________:עיסוק נוכחי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


