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 פ' תמוז תש"ח

 לכבוד: 

 "התאחדות מגדלי בקר" במגזר המשפחתי אגש"ח,חברי 

 

 לחברים שלום רב,

 המשפחתי  מטעם המגזר  חבר מועצההצגת מועמדות לתפקיד  הנדון:

 מתוך תקנון התאחדות מגדלי בקר:

 פרושים

  בתקנון זה תהיה לכל מונח המשמעות המצוינת לצידו בסעיף זה: .1

 ............. 

 

 . 51סעיף .........

  .........שנה לפחות. 21חבר המועצה יהיה בן  .א

 

 אדם לא יהיה חבר המועצה ויחדל למלא תפקיד של חבר המועצה: .ז

אם הוא קרוב של חבר מועצה אחר או אם הוא  (1)
חבר ועדת הביקורת או אם הוא קרוב של חבר 

 ועדת הביקורת; או 

אם קיימת לגביו אחת הנסיבות המונעות ממנו,  (2)
לפי הפקודה, או לפי תקנות האגודות 
השיתופיות, להיות חבר ועד ההנהלה של 

  .........אגודה שיתופית; 

 למועצה הבחירות ........

99.  

 הצירים באסיפה הכללית יבחרו את חברי המועצה. .א

כל חבר, או חבר בתאגיד החבר באגודה, או חבר בתאגיד השותף בתאגיד החבר באגודה, כשיר  . ב

 להיבחר כחבר מועצה.

 ....... 

כל מגזר יהיה רשאי, אם יחפוץ בכך, להציע רשימה מוסכמת של נציגיו למועצה. החלטה על רשימה   . ו

מוסכמת תתקבל על ידי הצבעה ברוב קולות נציגי המגזר באסיפה הכללית.  הרשימה תאושר על ידי  

 ....... נציגי המגזר באסיפה הכללית ברוב קולות.

 

 

 



 הבחירות: מתווהמספר פרטים על 

 .ו/נציגיוהבחירות יהיו בחירות אזוריות, כאשר כל אזור יבחר את נציג .1
 

ניתן לראות באתר ההתאחדות אזורי הבחירה את רשימת החברים לפי  .2
https://www.icba.org.il/uncategorized/010720 

 
א  ר  ה  חברי התאחדות  .3 ֶחרּו: רחֹוב  ים ל  ש   ב   , י 

 ם.אזורמ המועמד/מועמדיםאת   .א
 ברשימה. 11-12אישה ומועמד/ת צעיר בבחירות ארציות ואשר ימוקמו במקומות  .ב

 
נקבע על  ,כולל ממלאי המקוםמהאזורים השונים הנבחרים המיקום ברשימה של הקריטריון לקביעת  .4

נציגים במקום ריאלי וכן  2כך שבחלק מהאזורים יבחרו  ,פי מספר החברים הזכאים להצביע בכל אזור
  מועמדים  נוספים לרשימת המחליפים.

 
 .10וימוקם במקום  ימונה על ידי מזכ"ל תנועת המושבים נציג התנועה .5

 
 הנבחרים ברשימה המוסכמת:סדר  .6

  

 
 .באסיפה הכללית חברי המועצהמועמדים להיבחר ליהיו  1-12במקומות ימוקמו הנציגים אשר  .7

 
את נציגיהם לוועדות השונות בהתאחדות ללא קשר למיקומם ברשימה  קבעוישיבחרו,  חברי המועצה  .8

 הנ"ל.
למסמך זה מצורף קובץ המציג את רשימת כל בעלי הזכות לבחור ולהיבחר לרשימה המוסכמת מטעם  .9

 המגזר המשפחתי. 
ימלאו את השאלון המופיע בקישור המצורף:  דה המעוניינים להיבחר, גוחברים בא .10

https://forms.gle/kw1DqSJN7BonkJgj6   
    inbal@icba.co.il  יגישו בקשה עם הפרטים שלהם באמצעות הדואר האלקטרוני לענבל בלסוכן  

  .08:00בשעה  9.7.2020 -עד לתאריך ה 
 
 

 על ידי וועדה הכוללת את אוריון פלג, גוברמן אריה ורייך אופי. מנוהלותהבחירות  .11
 

 שמח לענות על שאלות.נ .12

 ,הרכבב

 לרשימה המוסכמתוועדת הבחירות 

 

 מזכ"ל תנועת המושבים –העתק: ע"ד עמית יפרח 

יזרעאל1

באר טוביה2

גליל גולן3

דרום, נגב עוטף4

יזרעאל5

שפלה + בתי ספר6

שרון7

עמקים מזרחיים8

באר טוביה9

נציג תנועה10

נשים11

צעירים12

גליל גולן13

דרום, נגב עוטף14

יזרעאל15

באר טוביה16

גליל גולן17

שפלה + בתי ספר18

שרון19

עמקים מזרחיים20
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