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 הנחיות לבוחר מחוז גמלאים -לאסיפת הנציגים 2020בחירות 
 

בהודעה על קיום הבחירות לאסיפת הנציגים בעמותת קרנות הסוהרים )ע"ר(  .1
פורטה רשימת אזורי הבחירה ומספר המקומות באסיפה המיועדים לכל אחד 

 מהמחוזות.

בכל מחוזות הבחירה למעט במחוז הגמלאים, הנציבות )והיחידות לאור העובדה ש .2
, הרי שתתקיים הוגשו מועמדויות במספר נמוך מהמוקצה למחוזהארציות(,  

הצבעה לשם קביעת הנציגים במחוז הגמלאים והנציבות)והיחידות הארציות( 
בלבד. בהתאם לכך, למכתב זה מצורף טופס ובו רשימת המועמדים לאסיפת 

באזור הבחירה אליו את/ה שייך/ת. המיקום ברשימה של כל אחד/ת  הנציגים
 משפחה.השם א' ב' של  -ים נקבע על פי סדר ה מהמועמד

 אופן ההצבעה: .3

שמות מועמדים אשר בהם את/ה בוחר/ת לשם ייצוג המחוז  10חובה לסמן  .א
שמות במספר הקטן או גדול  יסומנוטפסים בהם  שלך באסיפת הנציגים.

 ייפסלו. -10מ

עם סמל הקרנות  בצבע לבן את טופס ההצבעה המסומן יש להכניס למעטפה .ב
 )להלן מעטפת ההצבעה( ולהדביק את שוליה היטב.

את המעטפה הסגורה יש להכניס לתוך מעטפה הממוענת לקרנות הסוהרים  .ג
עטפת לשלוח בדואר )להלן מ)שעליה מופיע שמך כשם השולח/ת(, ואותה יש 

 משרדי הקרנות ברמלה.המשלוח( ו/או במסירה אישית ב

 התשלום עבור משלוח הדואר יתבצע ע"י וועדת הבחירות. -אין צורך בבול  .ד

 לשם שמירה על חשאיות וטוהר הבחירות אנא הקפידו על הכללים הבאים: .4

יש להדביק היטב את מעטפת הבחירות. אין לכתוב או לסמן עליה דבר.  .א
מון או כיתוב שהוא, או שיהיה ניתן לזהות את השולח מעטפות שיישאו סי

 יפסלו.
מעטפה זאת תופרד . משלוח ישמשו לרישום הצבעת העמיתמעטפות ה .ב

( במשרדי הקרנות ברמלה שהוכנה מראש ממעטפת ההצבעה )שתוכנס לקלפי 
באופן שלא יתאפשר לשייך את מעטפת ההצבעה למעטפת המשלוח וזאת על 

 הצבעה.מנת לשמור על חשאיות ה
 לאחר  עם חותמת דואראנא הזדרזו במשלוח טופסי ההצבעה. מעטפות אשר יגיעו  .5

 לא יילקחו בחשבון לצורך ההצבעה. 21/01/2021 התאריך
 ספירת טפסי ההצבעה ופרסום תוצאות הבחירות ע"י וועדת הבחירות יהיו ביום .6

28/01/2021. 
 אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה. .7

 
 בכבוד רב ובברכה,

 
 וועדת הבחירות

 יו"ר -עו"ד ירון קידר 
 חבר -עו"ד נח לירן 

 חבר -רו"ח עמרם כוכבי 
 מרכז הועדה -עו"ד אבי וקנין 
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