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 התנהלות הבחירות בעמותה:על סדר היום: קביעת סדרי 

 בוחנים את תקנון העמותה ואת חובות ועדת הבחירות לפיו .1

 עוברים על סדר ניהול הבחירות וקובעים כדלקמן:  .2

יום ג' על פי החלטת הועד המנהל שעות הבחירה   11.8.2020הבחירות יתקיימו ב  .2.1
 יפורסמו בהמשך.

 להלן סדר הפעולות:  .2.2

יהיה רשאי כל אדם העונה  5.7.2020 ליום א'החל מיום הודעה זו ועד  .1
לקריטריונים לחברות בעמותה להרשם כחבר ולשלם את דמי החבר. אדם 

 שירשם עד למועד זה ויאושר על ידי העמותה כחבר, יהיה רשאי לבחור ולהיבחר.

יהיו רשאים חברים המעוניינים  17.7.2020 ליום ו'ועד  6.7.2020 -מיום ב'החל  .2
כלשהו, מבין התפקידים שתפרסם ועדת הבחירות, רשאים להיבחר לתפקיד  

 להציע את מועמדותם, בדרכים שתקבע ועדת הבחירות.

תבחן ועדת הבחירות את   23.7.2020 ליום ה'ועד  19.7.2020 -מיום א'החל  .3
 מועמדותם של המעוניינים ותאשרם ולחלופין תודיע להם כי נפסלו.

מדים שנפסלו לערער על החלטת ועדת  יהיו רשאים המוע 25.7.2020 ליום שבתעד  .4
 ביום א'הבחירות ועדת הבחירות תעיין בערעורם ותפרסם את החלטתה 

26.7.2020. 

יהיו רשאים המועמדים לפרסם את תעמולתם באמצעים  27.7.2020 מיום ב'החל  .5
שתעמיד לרשותם העמותה, ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות ועד ליום 

 הבחירות. 

. הבחירות יערכו באמצעים 11.8.2020 ביום ג'ערך כאמור יום הבחירות י .6
 אלקטרוניים שיאושרו על ידי ועדת הבחירות.

 .13.8.2020 -ה ליום ה'ועדת הבחירות תפרסם את תוצאות הבחירות עד  .2.3

 התפקידים העומדים לבחירה: .3

 יו"ר ועד העמותה .3.1

 חברי ועד מנהל שאינם חברי סניפים ו/או תאים 9 .3.2

 סניפים ו/או תאים:חברי יו"רים ו .3.3

 )כולל יו"ר( חברי תא הצעירים 5 .3.3.1

 חברי ועד באר שבע . )כולל יו"ר( 5 .3.3.2

 )כולל יו"ר( חברי ועד ירושלים 9 .3.3.3

 )כולל יו"ר( חברי ועד חיפה 9 .3.3.4

 )כולל יו"ר( חברי ועד תל אביב 15 .3.3.5

 חברי ועדת ביקורת.  3 .3.3.6



 המועמדויות.ועדת הבחירות תפרסם טופס להצגת מועמדות טרם המועד להצגת  .4

ועדת הבחירות קוראת לכלל האדריכלים בארץ להצטרף לעמותה ולהשפיע בבחירות  .5
 הקרובות.

 ועדת הבחירות קוראת לבחירות הוגנות וריבוי משתתפים )בוחרים ונבחרים(. .6

 


