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הבחירות למוסדות "צוות" תשע"ו 2016 -
חברות וחברים יקרים!
מדי ארבע שנים נערכות בארגון "צוות" בחירות ארציות למוסדות הנבחרים של
הארגון ובהם :אסיפת הנבחרים ,הוועד המנהל ,המועצות המחוזיות ,יו"ר והנהלות
הסניפים וגופים נוספים התורמים להתנהלות היומיומית של ארגוננו.
כיום מונה ארגון "צוות" כ 34,000-גמלאים חברים/ות בעלי זכות לבחור ולהיבחר
לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות" (אלמנות/ים החברים בארגון ,אינם זכאים לבחור
או להיבחר).
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה .חשיבותו המיוחדת נובעת
ממספר חבריו ,ממשקלו הסגולי ומייחודיותו.
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל החילות וזרועות הצבא ,אשר מעמדם
משתנה עם שחרורם ,ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל .עיקר ייעודו של הארגון
להמשיך לדאוג לרווחת חבריו ,בכל הקשור לזכויותיהם ,לשכרם כגמלאים ,לביטוח
בריאותם ,למציאת תעסוקה הולמת ,להידוק הקשר עם צה"ל והקהילה ולעידוד
פעילות חברתית ,תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל תושבי ישראל.
בשל המטרות החשובות והתנהלות תקינה ,נדרשת התחדשות של החברות
והחברים הפועלים בהתנדבות ,בתפקידים השונים במוסדות הארגון.
אין דרך טובה ונאה יותר להגשים זאת ,מאשר הדרך הפתוחה והדמוקרטית של
קיום בחירות ארציות בארגון ,אחת לארבע שנים.
בבחירות  2016ייושמו לקחי הבחירות שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת .2012
חלק מהלקחים חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם
העמותות.

בבחירות  2012שולב המחשוב בתהליך הצבעת החברים באמצעות האינטרנט ,זאת
בנוסף להצבעה באמצעות הדואר .לקראת בחירות  2016בוצעו מספר שינויים בכל
הקשור להפצת שמות המועמדים ,אלו יפורסמו באופן שוטף באמצעי התקשורת
של הארגון ,בנוסף לחוברת המועמדים שתופץ באופן אישי לחברים שאין ברשותם
כתובת דואר אלקטרוני ,זאת במטרה לשפר את הקשר וההיכרות בין החברים
במחוזות לנציגיהם המועמדים לבחירה למוסדות הארגון.
מספר חברי המועצות המחוזיות יקבע באופן יחסי על-פי נוסחה המתחשבת בגודל
המחוז וכולם יהוו חלק יחסי מאסיפת הנבחרים.
כתוצאה מתהליך הפקת הלקחים כאמור ,בוצעו מס' שינויים בתקנון .עיקריהם
עוסקים בבחירת יו"ר הארגון ,אשר ייבחר ע"י "הגוף הבוחר" ,שיורכב מחברי אסיפת
הנבחרים בתוספת חברי הנהלות הסניפים .כמו-כן ,יו"ר המחוז ייבחר על ידי חברי
מועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים.
גזבר המחוז ,נציגי המחוז בוועד המנהל הארצי ,חברי הנהלת המחוז יבחרו ע"י
חברי מועצת המחוז בלבד .חברי הסניפים יבחרו בבחירות אישיות את יו"ר הסניפים
ואת חברי הנהלות הסניפים .יו"ר ועדת הביקורת המחוזית ייבחר ע"י חברי ועדת
הביקורת המחוזית.
אנו מקווים כי החברות והחברים יממשו את זכותם ויעמידו עצמם לבחירה לתפקיד
בו הם סבורים כי יוכלו למצות את כישוריהם ולתרום מניסיונם ומיכולתם לארגון
ולרווחת החברים.
אני קורא לחברי "צוות" להשתלב בבחירות הקרובות כמועמדים וכמצביעים!
בהצלחה לכולנו,
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דן נדיב
מנכ"ל "צוות"

לוח זמנים לבחירות 2016
מס"ד
1

יום ותאריך
שלישי,
13.10.15

2

שלישי,
17.11.15

3

חמישי,
7.01.16

4

שני,
8.02.16

5

שלישי,
9.02.16

6

חמישי,
18.02.16

7

ראשון,
21.02.16

8

חמישי,
25.02.16

9

שלישי,
1.03.16

10

חמישי,
3.03.16

11

ראשון,
6.03.16

פרטי האירוע
הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת
הבחירות הארצית  +טופסי הגשת מועמדות
לתפקידים השונים.
שעה  12:00מועד אחרון ,להגעת טופסי
הגשת מועמדות למזכירות "צוות" של חברים
המעוניינים להיבחר.
מועד אחרון להפצת חוברות המועמדים ודפי
ההצבעה לחברי הארגון ופתיחת ההצבעה
באינטרנט ובדואר.
מועד אחרון להצבעה באמצעות האינטרנט,
עד שעה .23:59
"יום הבוחר" -מועד אחרון לאיסוף מעטפות
ההצבעה מהדואר ,ספירת הקולות וסיכום
תוצאות הבחירות למועצות המחוזיות ,לחברי
ועדות הביקורת המחוזיות ,ליו"ר הסניפים
ולהנהלות הסניפים.
מועד אחרון להגעת טופסי מועמדות
לתפקיד יו"ר "צוות" ,למזכירות הארצית.
כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר
המחוזות .בחירת גזברי המחוזות ,הנהלות
המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה
ע"י מועצת המחוז.
מועד אחרון לבחירות במחוזות לתפקידי סגני
יו"ר המחוזות ,ובסניפים לתפקידי סגן יו"ר
הסניפים ,גזברי ומזכירי הסניפים.
כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות",
ואסיפת הנבחרים לבחירת חבר השופטים
וחברי ועדת הביקורת הארצית.
כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת
הארצית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.
כינוס הוועד המנהל הנבחר לבחירת סגן יו"ר
"צוות" ויו"ר הוועדות הארציות.

חברי ועדת הבחירות הארצית
מס"ד
1
2

מחוז
ארצי

הערות
עו"ד

דרגה שם פרטי שם משפחה תפקיד
יו"ר
מויאל
אל"מ שמואל
הועדה
הרצברג מ"מ יו"ר
יפה
סא"ל

ארצי

עו"ד

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

צפון
שרון
דן
יהודה
ירושלים

עו"ד

דרום
ארצי
ארצי

3
4
5
6
7

סא"ל
אל"מ
אל"מ
סא"ל
אל"מ

חיימי
זלמן
שמעון
משה
אהרון

8
9

רנ"ג
רנ"ג

משה
שי

עמרם
גנדלר
זיו
קרקו
אמויאל
מילוא
כהן
יניב (שיקל)

חבר
חבר

10

אל"מ

יהודית

הר-גד

משקיפה

11

סא"ל

אפריים

לב

משקיף

נציג
הנגדים
יו"ר ועדת
ביקורת

פירוט המוסדות שייבחרו ומספר הנבחרים בכל מוסד
המחוז

צפון
שרון
דן
יהודה
ירושלים
דרום
יו"ר
"צוות"
סה"כ

מספר הנבחרים הדרוש
חברי
מס'
מועצת
ועדת
יו"ר
חברי
החברים נציגי
המחוז הנהלת הסניפים הביקורת המחוז
***
המחוזית
לוועד המחוז
**
המנהל*
34
3
9
20
4
7,914
22
3
6
14
3
5,116

7,042
9,598
1,416
3,316
-

4
5
2
2
1

20
16
6
18
-

9
7
3
8
-

3
3
3
3
-

31
42
6
14
1

34,402

21

-

42

-

150

*מספר הנציגים בוועד המנהל כולל גם את יו"ר המחוז.
* * חברי ועדות הביקורת המחוזיות אינם נמנים על חברי המועצות המחוזיות.
*** מניין חברי המועצות המחוזיות יחד עם יו"ר צוות ,מהווים מניין חברי אסיפת הנבחרים
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הגשת מועמדות
כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז בו הוא גר .חבר
המבקש להעמיד עצמו לבחירה בסניף בו היה ועודנו פעיל ,טרם שינה מקום מגוריו,
רשאי לעשות כן ,תוך דיווח למנכ"ל וליו"ר ועדת הבחירות.
המוסדות להם יכול חבר להגיש מועמדות :הנהלת הסניף בו הוא חבר ,יו"ר הסניף,
מועצת המחוז ,או ועדת הביקורת המחוזית ,או ועדת הביקורת הארצית ,או חבר
השופטים למשפט חברים .מועמד לוועדת הביקורת המחוזית או הארצית ולחבר
השופטים יכול להיות רק מי שאינו חבר במוסד אחר בארגון.
יו"ר סניף שייבחר ,יהיה חבר המועצה המחוזית ואסיפת הנבחרים .חבר הנבחר
למועצת המחוז ישובץ באסיפת הנבחרים לאחר הכללתם של יו"ר המחוז ויו"ר
הסניפים ,לפי סדר תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שקיבל ובהתאם למספר נציגי
המחוז באסיפת הנבחרים.
להגשת מועמדות ,יש למלא את הטופס המתאים ולצרף תמונת דרכון צבעונית עדכנית.
יש לרשום קורות חיים עד  5שורות בלבד ,הכוללים אותם פרטים המייחדים אותך
להערכתך.
קורות החיים הינם על אחריות המועמד בלבד והם יועתקו לחוברת המועמדים
ככתבם וכלשונם ,ללא כל עריכה .על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה
תפקיד מבין התפקידים ,ברצונו להגיש את מועמדותו.
מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז והסניף ,יוכלו לעשות
זאת במשרדי המחוז ,שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד איליו הם
מתמודדים .המועמדים יקבלו את הרשימה ,בכפוף לכתב התחייבות שאין לעשות
בה כל שימוש אלא לצרכי הבחירות בלבד.
את טופסי המועמדות יש לשלוח בדואר ,במעטפת החזר המצורפת (אין צורך
בבול) ,לוועדת הבחירות הארצית ,או במסירה אישית במזכירות הארצית.
על המעטפה להגיע לא יאוחר מיום  17.11.2015עד השעה .12:00
מזכירות "צוות" תאשר בכתב קבלת טופס המועמדות.

הבחירות באמצעות הדואר
מזכירות "צוות" תכין את חומרי הבחירות שיישלחו ב 7.1.2016-בדואר ישראל,
לחברים שאינם בעלי כתובת דואר אלקטרוני .המעטפה תכיל:
 .1חוברת מועמדים למועצת המחוז ,לוועדת הביקורת המחוזית ,ליו"ר הסניף 		
ולהנהלת הסניף.
 .2ארבעה טופסי הצבעה לסימון הנבחרים הכוללות :מועמדים למועצת המחוז		 ,
מועמדים לוועדת הביקורת המחוזית ,מועמדים ליו"ר הסניף ומועמדים להנהלת
הסניף.
 .3שתי מעטפות ,האחת בלתי מסומנת להכנסת טופסי המועמדים שסומנו ,מעטפה זו
תוכנס למעטפה שנייה שתהווה מעטפת החזר ,עם כתובת ועדת הבחירות הארצית
בצידה האחד וברקוד זיהוי מודפס ,לבדיקת זכות ההצבעה ,בצידה השני.

הבחירות באמצעות האינטרנט
 .1באתר "צוות" ( ,)www.tzevet.org.ilתתאפשר כניסה למערכת הבחירות באמצעות
שם משתמש וסיסמא אישית שתועבר אל החבר באמצעות הדואר האלקטרוני.
 .2חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה  -יופיעו באתר 		
האינטרנט של "צוות".
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 .3לאחר בדיקת הרשאת גישה יוכל החבר להצביע לארבע רשימות הצבעה הכוללות:
מועמדים למועצת המחוז ,מועמדים לוועדת הביקורת המחוזית ,מועמדים ליו"ר הסניף
ומועמדים להנהלת הסניף .ההצבעה לכל הרשימה תתבצע בפעימה אחת.
 .4כאמור המערכת תאפשר לחבר להצביע לכל ארבעת המוסדות בפעימה אחת ,אולם
גם משנכנס החבר למערכת ההצבעה ומכל סיבה שהיא לא סיים את התהליך
(הפסקת חשמל או הפסקה יזומה) ,כל עוד לא ביצע אישור סופי ,יוכל לחזור ולהיכנס
שוב למערכת ולהתחיל את התהליך מחדש.
 .5המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות ,דהיינו אין להצביע הן באמצעות טופסי
ההצבעה והמעטפות הנשלחות בדואר ישראל והן באמצעות האינטרנט .הצבעה
כפולה שכזו תיפסל ,וקולות ההצבעה יבוטלו.

הליך הבחירות (הגדרות התקנון)
הנהלות הסניפים  -יתכנסו תוך  10ימים מהבחירות במועצת המחוז ,כל אחת בנפרד,
כדי לבחור סגן יו"ר הסניף ,מזכיר הסניף וגזבר הסניף .קביעת המועדים והזימונים
לכינוסם ,ייעשו ע"י מנהל המחוז ,אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות  -המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים ,יתכנס
תוך  7ימים מ"יום הבוחר" ,כל מחוז בנפרד ,כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות  -יתכנסו תוך  7ימים מ"יום הבוחר" ,כל מחוז בנפרד ,כדי לבחור
את בעלי התפקידים הבאים :גזבר המחוז ,חברי הנהלת המחוז ,ואת נציגי המחוז לוועד
המנהל הארצי .הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז ,תוך ליווי וניהול
ע"י נציגי המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר"  -יתכנס תוך  21יום מ"יום הבוחר" ,ב  1מרץ  ,2016כדי לבחור את יו"ר
הארגון .חברי ועדת הביקורת הארצית ,וחברי חבר השופטים למשפט חברים ,יבחרו רק
על ידי חברי אסיפת הנבחרים .זימון החברים לכינוס המועצה הארצית ייעשה ע"י יו"ר
ועדת הבחירות הארצית.
ועד המנהל  -יתכנס שבוע ימים מעת כינוס אסיפת הנבחרים ולא יאוחר מ 28-ימים
מ"יום הבוחר" כדי לבחור את סגן יו"ר הארגון ואת יושבי ראש הוועדות הארציות .חברי
ועד המנהל של הארגון יזומנו ע"י יו"ר הארגון.
חברי ועדת הביקורת הארצית וחברי חבר השופטים  -יתכנסו יומיים מיום בחירתם
באסיפת הנבחרים של הארגון ,כדי לבחור מתוכם יושבי ראש ולקבוע סדר עבודתם.
הזימון ייעשה ע"י יו"ר ועדת הבחירות הארצית.

דיווח תוצאות הבחירה
הדיווח על תוצאות הבחירות במחוזות ובסניפים ייעשה תוך  24שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -תוך  48שעות מבחירתם.
פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות" ,ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר
השופטים  -תוך  4ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.

הפעולות בסיום הבחירות
הוצאת כתבי מינוי לחברים בתפקידים השונים במוסדות הארציים באחריות יו"ר ועדת
הבחירות הארצית ומנכ"ל הארגון.
הוצאת חוזר מיוחד לחברי הארגון עם פירוט תוצאות הבחירות ,כולל שמות החברים
שנבחרו לתפקידים השונים ,באחריות מנכ"ל הארגון.
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" 2016 -
מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון.
בבחירות  ,2016יחול "יום הבוחר" ב  9 -פברואר  .2016במועד זה ייפתחו מעטפות
ההצבעה ,ייבדקו וייספרו באמצעות מערכת סריקה ממוחשבת .במקביל לבדיקת
וספירת טופסי ההצבעה ,יתקבלו תוצאות ההצבעה של החברים שהצביעו באמצעות
האינטרנט.
בשלב הראשון של הבחירות יתקבלו התוצאות ויוכרזו הנבחרים למוסדות הבאים:
» »יושבי ראש הסניפים.
» »חברי הנהלות הסניפים.
» »חברי המועצות המחוזיות.
» »חברי ועדות הביקורת המחוזיות.
פרסום אגרת זו מהווה הכרזה על תחילת "תקופת הבחירות" בארגון "צוות" ,במהלכה
יתקיימו כל הליכי הבחירות – בדואר ,באינטרנט ובקלפי – לכלל התפקידים במוסדות
הארגון ,עד לסיומם ביום ה  6 -מרץ  - 2016מועד הכינוס המתוכנן של הועד המנהל
החדש הנבחר של "צוות".
עם סיום הליכי הבחירות הכלליות הקודמות ,שהתקיימו ב  ,2012 -החלה ועדת הבחירות
הארצית בתהליך סדור ,יסודי ומעמיק ,של הפקת לקחים ממערכת הבחירות הקודמת.
אנו גאים להביא בפניכם ,באגרת זו ,את עיקרי השינויים שהוכנסו בתקנון "צוות"
(שאושרו על-ידי רשם העמותות) ,בקשר עם הליכי הבחירות:
א .פרסום שמות החברים שיגישו מועמדות לתפקידים במוסדות "צוות" ומועמדותם
אושרה ע"י מזכירות הארגון.
במערכות הבחירות הקודמות ,פרסום פרטי המועמדים נעשה רק עם הפצת
חוברת המועמדים לתפקידים השונים .במערכת הבחירות הקרובה ,יפורסמו שמות
המועמדים באופן שוטף ,באמצעי הפרסום של ארגון :אתר האינטרנט של "צוות"
( )www.tzevet.org.ilובאמצעות ה"צוותון".
פרסום זה יביא לשקיפות מירבית בהליכי הבחירות ויאפשר לחברים השוקלים
להתמודד על תפקידים בארגון ,לכלכל מעשיהם ,תוך ידיעה מי בין המתמודדים מולם.
ב .בחירת יושבי ראש המחוזות
תתבצע במחוזות ,שבוע ימים לאחר "יום הבוחר" ,בהצבעה בקלפי ע"י החברים
שנבחרו "ביום הבוחר" למועצות המחוזיות ,אליהם יצטרפו כל חברי הנהלות
הסניפים שנבחרו ישירות ע"י החברים בסניפים ,בתחום הגיאוגרפי של המחוז.
שינוי זה יביא לביטוי ,באופן מדויק יותר ,את ההעדפה של כלל חברי המחוז – מי
לדעתם ראוי להוביל את המחוז בשנים הקרובות.
ג .בחירת יו"ר ארגון "צוות"
חברי אסיפת הנבחרים של הארגון ( 150חברים) ,אליהם יצטרפו כל החברים של
הנהלות הסניפים בארגון "צוות" ,מהווים את החברים הנבחרים שייבחרו את יו"ר
הארגון .המשמעות המעשית של שיטת בחירות זו היא :כל החברים הנבחרים
של הארגון ,בכל מוסדותיו ,מרמת הסניף ועד לאסיפת הנבחרים ,דרך המוסדות
המחוזיים ,ייטלו חלק בהצבעה על זהותו של היושב ראש הבא של ארגון "צוות".
שיטה זו ,לא רק שמגדילה משמעותית את מספרם של הבוחרים של היו"ר אלא -
ומכאן חשיבותה  -מרחיבה את הבסיס המוסרי של הבחירה ומשקפת באופן נאמן
יותר את רצון מירב חברי הארגון לגבי הזהות של מי שיעמוד בראשו.
ד .תעמולת בחירות ופרסום אישי
בחירות  2016יעמדו בסימן שימוש בקדמה הטכנולוגית .ועדת הבחירות הארצית,
בשיתוף פעולה עם סמנכ"ל "צוות" ,מר אבי לחיאני ,הנהיגה חידושים משמעותיים
בדרכי תעמולת הבחירות ופרסום אישי של המועמדים.
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מועמדים שיחפצו במשלוח מסרים של תעמולת בחירות ופרסום אישי לקהל
בוחריהם  -באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני (דוא"ל)
של חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יקבלו את כתובות הדוא"ל של אותם
החברים שלא ביקשו ו/או יבקשו להסיר את שמם וכתובתם מרשימות התפוצה
("הודעת סירוב").
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים ,יוגבל ויהיה אך
לצרכי תקופת הבחירות .המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו -
יידרשו להתחייב על כך מפורשות ובכתב ולחתום בפני מנהל המחוז ,אליו הם
משתייכים ,על כתב התחייבות לפעול כאמור.
במקביל לשימוש בכתובות הדואר האלקטרוני ,יוכלו המועמדים ,לתפקידים
השונים במוסדות הארגון ,אשר אין ברשותם מחשב ,או דואר אלקטרוני ,לשלוח
חומרי תעמולה ופרסום אישי במכתבים ובפרסומים ,באמצעות דואר ישראל.
הפרטים של חברי ארגון "צוות" וכתובות מגוריהם  -יופיעו בפנקס הבוחרים,
שיהיה פתוח בפני כל המתמודדים.
ה .מסמכי ההצבעה:
חוברות המועמדים לתפקידים במוסדות "צוות" וטופסי ההצבעה ישלחו בתוך
מעטפות ,באמצעות דואר ישראל ,לכל חברי הארגון שאין ברשותם כתובת
דואר אלקטרוני .ועדת הבחירות הארצית תפרסם הודעה הקוראת לכל חברי
"צוות" ,בעלי כתובות דואר אלקטרוני ,להצביע באמצעות האינטרנט .ההצבעה
באמצעות האינטרנט הינה :בטוחה ,נגישה ,מהירה וידידותית למשתמש.
בנוסף ,שימוש באמצעי זה יביא לחיסכון בעלויות במסגרת ההיערכות לבחירות
(הדפסות ,עיטוף משלוח בדואר) ויש בו משום תרומה ממשית לאיכות הסביבה.
כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות" ,תקפיד ועדת הבחירות הארצית על
קיומן של בחירות דמוקרטיות ,שוויוניות ,חשאיות והוגנות ,תוך מתן האפשרות
למוסדות הארגון להמשיך בפעילות השוטפת ולהתנהל ללא הפרעות מיוחדות .כך
תאפשר ועדת הבחירות הארצית את המשך הפעילות הכוללת :הרצאות ,טיולים,
סיורים ,מסיבות חנוכה וכיוצא באלה פעילויות לרווחת החברים בארגון.
עם זאת ,תפקח ועדת הבחירות הארצית באופן הדוק ותקפיד על כך שבעלי
תפקידים במוסדות הארגון ,המציגים את מועמדותם ,ישמרו על כללי בחירות
הוגנים ושיוויוניים ביחס למועמדים חדשים ,כגון :איסור שימוש "באמצעי "צוות"
(מונח הכולל בין היתר :משרדי מוסדות "צוות" ,כל הציוד והמיכון המשרדי ,מערכות
המחשוב ,הטלפונים ,ניירת ודברי הדפוס ,לרבות סמל "צוות" וכו') לצרכי בחירות
ואי ניצול הפעילות השוטפת ,המותרת כאמור ,לתעמולת בחירות ופרסום אישי.
על כל המועמדים בבחירות חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של
גופים מסחריים ,חברות פרטיות וציבוריות כגון :בנקים ,עיריות ,עמותות או גופים
ממלכתיים וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,
לשם תעמולת בחירות ופרסום אישי .בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות לועדת
הבחירות הארצית לקבלת ייעוץ והכוונה בנושא.
ועדת הבחירות הארצית קוראת באמצעות איגרת זו לכל מי מחברי הארגון שחש
רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבור כי הוא ניחן בכישורים וביכולות למלא תפקידים
בארגון כה חשוב כשלנו  -לא להסס ולהגיש מועמדות לכל תפקיד הנראה בעיניו
כמתאים .ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים  -כן ייטב!
עוד קוראת ועדת הבחירות הארצית לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את
זכותם הדמוקרטית להצביע ,להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות"  -לשנים הבאות.
בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית ,הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות"
מערכת בחירות טהורה ,הוגנת ומוצלחת!
שמואל מויאל ,עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"
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