ע"ר  -איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה

בחירות למוסדות האיגוד –  40בספטמבר  - 1428הודעה לבוחר ולנבחר
ועדת הבחירות שנבחרה על ידי ההנהלה מתכבדת להודיעך כי ביום  40ספטמבר 1428
בין השעות  40:44ל 25:44-תתקיימנה בחירות למוסדות איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה
במסגרת יום ההשתלמות הארצי ,במרכז הכנסים בשפיים  -כמפורט להלן :
*
*
*

חברי המועצה –  21חברים :
ועדת בקורת  5 -חברים :
ועדת ברורים ומשמעת –  5חברים :

מרכז ( )0צפון ( )5דרום ( )1ירושלים ()2
מרכז ( )1צפון ( )2דרום ( )2ירושלים ()2
מרכז ( )1צפון ( )2דרום ( )2ירושלים ()2

בהתאם לתקנון העמותה -נקבע:
"אין לחבר העמותה זכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה ,אלא אם שילם דמי חבר לעמותה ופרע
חובותיו לעמותה ,על-פי החלטת מוסדותיה ,לא יאוחר מ 04-יום לפני מועד הבחירות" –
(דהיינו – עד  45באוגוסט .)1428
שימו לב ! בהתאם להחלטת מוסדות העמותה :
* חבר ששילם את דמי החבר לשנים  1426ו 1421-יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
* חבר ששילם את דמי החבר לשנים  1421ו 1428-יהיה זכאי לבחור בלבד.
במידה ששילמת את דמי החבר עבור השנים המצוינות לעיל – יהיה באפשרותך לממש כחוק את
זכותך לבחור ולהיבחר -בהתאמה .במידה שלא ,או ששולם באופן חלקי ,ניתנת לך האפשרות
להסדיר התשלום כאמור ,לא יאוחר מיום  45באוגוסט .1428
לבירורים  :טל / 40-6004200 .דוא"ל igudkb@netvision.net.il :
חבר יכול להגיש מועמדות לתפקיד אחד בלבד מתוך התפקידים הנ"ל.
על חבר המעוניין להיבחר למוסדות העמותה ,למלא את פרטיו בספח המצורף ולציין במשבצת המתאימה
את התפקיד אליו הוא מבקש להיבחר .יש לצרף לטופס תצלום כתב הסמכה של קצין הבטיחות.
** הינכם מתבקשים לשלוח מסמכים אלה למשרדי האיגוד באמצעות  :פקס40-6811120 :
או הדוא"ל  igudkb@netvision.net.il :לא יאוחר מ 25.41.28-ולוודא הגעת הטופס.
טפסי מועמדות שיגיעו למשרד לאחר תאריך זה לא יכללו בבחירות.
בברכה ,
ועדת הבחירות.
=============================================================
לכבוד הנהלת "איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה"
באמצעות פקס / 40-6811120 :דוא"ל igudkb@netvision.net.il :
שם משפחה...........................

שם פרטי ...........................

כתובת בית ................................

מס' כתב הסמכה ....................

מס .טלפון ...............

מקום עבודה  .............................כתובת עבודה .....................

טלפון נייד ...... .................
טלפון .................................

מעוניין להיבחר לאזור מרכז /צפון /דרום /ירושלים  -לתפקיד הבא:
[] חבר מועצה

[] חבר ועדת בקורת

תאריך ...........................

[] חבר ועדת בירורים ומשמעת
חתימה ..............................

