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 תהליך הבחירות למועצת הארגון, הארגון ובעלי תפקידים

 

 כללי1.
 

 בתאריך 23 לאוקטובר תתקיימנה בחירות לארגון העולמי של יהודים יוצאי1.
 לוב ובו חברי האספה הכללית של הארגון, שהינם בעלי זכות בחירה,

 יבחרו את 39 חברי מועצת הארגון.
 4 חברים שהיו והינו יו"ר נוכחי או יו"ר קודמים – יכנסו למועצה ללא בחירה2.

 מאחר ואין יותר מארבעה מועמדים.
 למועצת הארגון יתווסף נציג אחד מכל עמותה פעילה בתנאים הבאים:3.

 העמותה פועלת למען מטרות הארגון בכפוף להצגת אישור על●
 ניהול תקין בתוקף.

 שילמה דמי חבר עבור חבריה .●
 אושרה על ידי וועדת ביקורת של הארגון.●
 והינם יוצאי לוב או צאצאיהם שמטרות הארגון מקובלות עליהם,●

 התפקד לארגון, שילם דמי חבר והגיש בקשה להתקבל לפחות 180
 יום לפני מועד כינוס האספה הכללית.

 מי הינו בעל זכות בחירה:2.
 מי שהינו יהודי יליד לוב או צאצא להורים שאחד מהם יליד לוב או צאצא1.

 להורים שאחד מהם הוא צאצא להורים שאחד מהם יליד לוב.
 התפקד לארגון ושילם דמי חבר.2.
 חתם על בקשה בנוסח כדלקמן" אני _______(שם מלא+ ת"ז, מען) בן3.

 ליוצאי לוב מבקש להיות חבר בארגון העולמי  של יהודים יוצאי לו.
 מטרות הארגון ותקנונו ידועים לי, אם אתקבל כחבר בארגון, אני

 מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות הארגון"
 לא התמנה לו כונס נכסים או הוכרז כפושט רגל.4.
 לא הוכרז פסול דין או הואשם בפלילים בפסק דין חלוט.5.
 הגיש בקשה להתקבל כחבר בארגון וחתם על הבקשה המצ"ב לפחות6.

 180 יום לפני מועד אספת הבחירות.
 תהליך הבחירות:3.

 כל חבר האספה הכללית המעוניין להגיש מועמדות להיבחר כחבר1.
 מועצה ימלא את הטופס כמופיע בנספח 1 ישלח אותו למזכירות

 הארגון ויקבל על כך אישור קבלה.



 על חבר האספה הכללית המעוניין להגיש מועמדות גם לתפקיד יו"ר2.
 מועצת הארגון ימלא טופס כמופיע בנספח 2.

 על הטפסים להגיע למזכירות הארגון עד 3/10/2019 באחריות3.
 המועמד לוודא שקיבל אישור קבלה עד מועד זה.

 ביום הבחירות כל חבר האספה הכללית יגיע יזדהה בפני וועדת הקלפי4.
 באמצעות תעודת זהות/דרכון/רישיון נהיגה בלבד יקבל טופס בחירות

 ממוספר וחתום (נספח 3 ), ימלא אותו בעצמו וישלשל אותו לתיבת
 הקלפי.

 הבחירות יתקיימו בין השעות 1400-1600 ולאחר מכן תיסגר הקלפי.5.

 וועדת הבחירות תתכנס לספירת הקולות.6.

 התוצאות תשמרנה במעטפה חתומה למשך שנה.7.

 וועדת הקלפי תכלול 2 חברים שלא מועמדים לחברות במועצה ובראש8.
 הוועדה יעמוד היועמ"ש של הארגון.

 חבר שהגיש מועמדות ליו"ר מועצת הארגון ולא נבחר למועצת הארגון9.
 מועמדותו לתפקיד יו"ר מועצת הארגון תיפסל.

 בסיום תהליך הבחירות למועצת הארגון יקבלו חברי המועצה טופס10.
 כמופיע בנספח 4 עם שמות המועמדים לתפקיד יו"ר מועצת הארגון

 ימלא את שם המועמד המועדף עליו וישלשל אותו לתיבת הקלפי.
 חברי וועדת הקלפי יתכנסו לספירת הקולות ומיד לאחר סיום מועד11.

 הספירה יכריזו על המועמד שזכה במירב הקולות וכל תוצאות
 הבחירות תישמרנה במעטפה חתומה למשך שנה.

  יו"ר המועצה יכנס את חברי המועצה לאחר שבוע ממועד הבחירות12.
 לבחירת חברי ההנהלה ויו"ר ההנהלה.

 המועצה תבחר מבין חבריה ביו"ר הארגון ועוד 14 חברים ובכללם עד13.
 4 חברי ארגונים שאליה יתווסף חבר אחד מהמייסדים וכן תבחר ב-6

 חברים נוספים שישמשו להשלמת מקומות של חברי הנהלה שפרשו או
 הוצאו ממנה.

 וועדת הבחירות תספור את הקולות ותכריז על יו"ר ההנהלה וחברי14.
 ההנהלה.

 הבחירות הינן חשאיות ואישיות.15.

 

 בהצלחה

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 נספח 1-  טופס הגשת מועמדות לחבר מועצה
 

 אני __________________________(שם ושם משפחה, ת"ז1.
 ומען) מבקש להציג מועמדותי לחברות במועצת הארגון העולמי

 של יהודים יוצאי לוב ומצהיר כי:
 אני בן למשפחה של יהודי יליד לוב או צאצא להורים שאחד●

 מהם יליד לוב או צאצא להורים שאחד מהם הוא צאצא
 להורים שאחד מהם יליד לוב.

 התפקדתי לארגון ושילמתי דמי חבר.●
 חתמתי על בקשה בנוסח כדלקמן" אני בן ליוצאי לוב מבקש●

 להיות חבר בארגון העולמי  של יהודים יוצאי לוב. מטרות
 הארגון ותקנונו ידועים לי, אם אתקבל כחבר בארגון, אני
 מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות

 הארגון"
 לא התמנה לי כונס נכסים ולא הוכרזתי כפושט רגל.●
 לא הוכרזתי פסול דין ולא הואשמתי בפלילים בפסק דין●

 חלוט.
  אני מעוניין להיות חבר במועצה כי:2.

.1_________________________ 

.2__________________________ 

.3__________________________ 
 ספר באופן חופשי על כישוריך ויכולותיך :3.

 

 

 

 

 

 

 



 על החתום:

 תאריך:

 

 

 לידיעתך-הטופס יופץ לכל חברי האספה הכללית

 נספח 2- טופס מועמדות לתפקיד יו"ר מועצת הארגון
 

 אני __________________________(שם ושם משפחה, ת"ז1.
 ומען) מבקש להציג מועמדותי לתפקיד יו"ר מועצת הארגון העולמי

 של יהודים יוצאי לוב ומצהיר כי:
 אני בן למשפחה של יהודי יליד לוב או צאצא להורים שאחד●

 מהם יליד לוב או צאצא להורים שאחד מהם הוא צאצא
 להורים שאחד מהם יליד לוב.

 התפקדתי לארגון ושילמתי דמי חבר.●
 חתמתי על בקשה בנוסח כדלקמן" אני בן ליוצאי לוב מבקש●

 להיות חבר בארגון העולמי  של יהודים יוצאי לוב. מטרות
 הארגון ותקנונו ידועים לי, אם אתקבל כחבר בארגון, אני
 מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות מוסדות

 הארגון"
 לא התמנה לי כונס נכסים ולא הוכרזתי כפושט רגל.●
 לא הוכרזתי פסול דין ולא הואשמתי בפלילים בפסק דין●

 חלוט.
  אני מעוניין להיות יו"ר מועצת הארגון כי:2.

.1_________________________ 

.2__________________________ 

.3__________________________ 
 ספר באופן חופשי על כישוריך ויכולותיך :3.

 

 

 

 

 אני מתחייב להשקיע מזמני ככל שיידרש בכדי לקדם את מטרותיו4.
 של הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב.



 

 

 על החתום:

 תאריך:

 

 לידיעתך-הטופס יופץ לכל חברי האספה הכללית

 נספח 3-טופס בחירת מועמד למועצת הארגון לשלשול בקלפי
 להלן רשימת כל המועמדים שהגישו מועמדות●

 למועצת הארגון ואושרו על ידי וועדת הבחירות.
 יש לסמן 22 שמות מתוך הרשימה המצ"ב●
 שמות המועמדים הינן לפי הא-ב.●

.1 

.2 

.3 
.10 
.20 
.30 
40 

 נציג עמותת בושאייף- (בתנאי שאושרה על ידי ועדת ביקורת)1.

 נציג עמותת גנזי רפאל-(בתנאי שאושרה על ידי ועדת ביקורת)2.

 נציג עמותת.......3.
 טופס שבו יהיו יותר מ-22 סימונים יפסל.●
 טופס שבו יהיו קישקושים או כל דבר אחר פרט לסימון●

 המועמדים-יפסל
 ניתן לסמן פחות מ-22 מועמדים אך בשום פנים ואופן לא יותר.●

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נספח 4- טופס בחירת יו"ר מועצה- לשלשול בקלפי
 להלן רשימת כל המועמדים שהגישו מועמדות ליושב●

 ראש מועצת הארגון ואושרו על ידי וועדת הבחירות.
 יש לסמן 2 שמות מתוך הרשימה המצ"ב●
 שמות המועמדים הינן לפי הא-ב.●

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
 


