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 הודעת ועדת בחירות
 
 

ועדת הבחירות אשר מונתה לנהל את הבחירות לאגודת היהלום ולעמותת הקרן לעזרה 
 הראשונה.הדדית על שם ר.פ. הולנדר ז"ל קיימה את ישיבתה 

 
 לתפקיד יו"ר הועדה מונה מר חיים שורצבורד.

 חברים בועדה ה"ה: אהרון תמיר, בני פרלמן, יצחק תמם, לאור איזוביצקי.
 .21.3.18הבחירות יתקיימו, בהתאם לתקנון הקרן, ביום שלישי, ה' ניסן תשע"ח, 

 
 :התפקידים שיעמדו לבחירה

 
 :אגודת היהלום

 חברי ועד האגודה 7
 ועדת הביקורתחברי  3
 

 הקרן לעזרה הדדית:
 חברי הנהלת העמותה 4
 חברי ועדת הביקורת 3
 

 זכאים להציג מועמדות
 
 
 

 אגודת היהלום
 

שנים מקבלתם   10 –שנים להצטרפותו לאגודה )חברי בורסה  10*חבר שמלאו 
 לבורסה(.

 
 החודשים הקודמים לבחירות. 6*חבר אשר שילם דמי ביטוח ב 

 
מועמדותו לתפקיד חבר הועד או לתפקיד חבר ועדת הביקורת   או  *חבר לא יוכל להציג

  3לתפקיד חבר ועדת הערר אם הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון ב 
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השנים שקדמו למועד הבחירות ואם הוטל עליו עונש מאסר, מיום גמר ריצוי העונש, לפי 
 המועד המואחר יותר. 

 
תפקיד חבר הועד או לתפקיד חבר ועדת הביקורת או *חבר לא יוכל להציג מועמדותו ל

לתפקיד חבר ועדת הערר  אם הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה מעשה זדון נגד  
 השנים שקדמו למועד הבחירות. 3האגודה או נגד עניינה ב 

 
 * חבר לא יוכל להציג מועמדותו אם הוא פסול דין עקב מחלת נפש.

 
 רם הופטר מפשיטת הרגל.*מי שהוכרז פושט רגל וט

 
 *חבר לא יוכל להציג מועמדותו ליותר מתפקיד אחד באגודת היהלום.

 
 
 

 :לעמותת הקרן לעזרה הדדית
 

 *חבר בורסה בעל מנית יסוד.

*חבר בורסה לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד חבר הנהלת העמותה  או לתפקיד חבר 
חרים  לבורסה עבור ששת ועדת הביקורת  אם לא שילם את מסיו או תשלומים א

 החודשים הקודמים למועד הבחירות.
 

*חבר לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד חבר הועד או לתפקיד חבר ועדת הביקורת   או 
  3לתפקיד חבר ועדת הערר אם הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון ב 

גמר ריצוי העונש, לפי  השנים שקדמו למועד הבחירות ואם הוטל עליו עונש מאסר, מיום
 המועד המואחר יותר. 

 
*חבר לא יוכל להציג מועמדותו לתפקיד חבר הועד או לתפקיד חבר ועדת הביקורת או 

לתפקיד חבר ועדת הערר  אם הורשע בפסק דין סופי על עבירה שיש בה מעשה זדון נגד  
 השנים שקדמו למועד הבחירות. 3האגודה או נגד עניינה ב 

 
 יוכל להציג מועמדותו אם הוא פסול דין עקב מחלת נפש.* חבר לא 

 
 *מי שהוכרז פושט רגל וטרם הופטר מפשיטת הרגל.

 
 *חבר בורסה לא יכול להציג מועמדותו ליותר מתפקיד אחד בקרן לעזרה הדדית.
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 זכות לבחור
 

 אגודת היהלום
 *כל חבר באגודה

 
 עמותת הקרן לעזרה הדדית:
 *חבר בורסה בעל מנית יסוד

 
אם לא שילם את התשלומים החלים עליו עבור שלושת  לא יוכל להצביע*חבר בורסה 

 החדשים הקודמים למועד הבחירות.
 

 מועדי הצגת המועמדות
 

 תחילת הגשת המועמדות
 .09:00בשעה  5.3.2018יום שני י"ח  אדר תשע"ח,   

 
 מועד אחרון להגשת מועמדות
 .16:00בשעה  13.3.2018יום  שלישי כ"ו אדר תשע"ח, 

 
 טפסי הצגת מועמדות ניתן לקבל בכניסת שמשון אולם הבורסה.

את טופס המועמדות המלא יש להחזיר כשהוא חתום לשושי ממחלקת הנהלת חשבונות 
 בצרוף תמונת פספורט.

                                                                          
 
 
 

 חיים שורצבורד,                                                                                                    
 ת הבחירותועד יו"ר


