
 

 

11.06.2018 

 לכבוד

 חברי עמותת התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

 בתפוצה ראשית

 

 מועדים להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וסיו"ר העמותהסדרי דין ו: הנדון

ההנחיות התקנון, הריני מתכבד לפרסם את לוח הזמנים ומתוקף תפקידי כמבקר העמותה ובהתאם להוראות 

 להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וסיו"ר העמותה.

 לשון זכר גם לשון נקבה במשמע. -במסמך זה 

 :הגשת מועמדותל מועד .1

 (.17:00)בשעה  23.07.2018ועד ליום  12.06.2018יום בהחל   -פרק הזמן להגשת מועמדות 

 

 : אופן הגשת המועמדות .2

 פניבאופן אישי, על , במשרדי העמותה, גיש את מועמדותויהתאם להוראות תקנון העמותה, מועמד ב

 .למכתב זה 1כנספח  מצורף טופס מודפס ה

 

 :צרופות לטופס ההצעה .3

 :צרף להצעתוי מועמד

ותמונה אשר יפורסמו במקביל באתר העמותה ובתפוצה רחבה לכלל חברי ורות חיים קתיאור   .א

  . העמותה

 להלן.  4לתפקיד כמפורט בסעיף  וכשירותב ים רלוונטיים התומכיםאישור  .ב

 



 

 

 

 :תנאי סף לכשירות מועמד .4

 קובע שני תנאי סף להגשת מועמדות: לתקנון העמותה 20סעיף 

העמותה, לרבות  חבר נשיאותמי שמכהן כהעמותה  סיו"ראו יו"ר לתפקיד  ותמועמדרשאי להגיש  .א

שנה  טרם חלפה ( 02.09.2018מכהנים; או מי שסיים כהונה כאמור ובמועד הבחירות ) יו"ר וסיו"ר

 ;וחצי )שמונה עשר חודשים( מיום סיום כהונתו

 סטודנט באחד מהמוסדות החברים בעמותה. הוא -בעת הגשת המועמדות  -המועמד   .ב

 

 .לא תתקבל –מועמדות שתוגש בחריגה מלוח הזמנים הנקוב בהודעה זו   .5

 

 .שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל מועמדות  .6

 

 הנני זמין לכל שאלה או בקשת הבהרה

 

 בשם וועדת הבחירות אני מאחל למועמדים הצלחה רבה

 

 

 בכבוד רב ובברכה רבה,        

 

 יניב יחזקאל, עו"ד           

 מבקר העמותה               

 

 העתקים:

 חברי ועדת הבחירות

 מנכ"ל העמותה. -מר טל שיינברום

 יועמ"ש לעמותה. -זהביעו"ד ענבל 

 

 



 

 

 1נספח 

 לכבוד 

 בהמצאה אישית     התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל

 42המסגר 

 תל אביב

 

 הגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וסיו"ר ההתאחדותהנדון: 

 

בזאת להגיש את  /ת__________ מתכבד_________________  ת.ז ____________הריני ______

 :מועמדותי לתפקיד 

 

 

 )יש להקיף בעיגול( יו"ר ההתאחדות     /     סיו"ר ההתאחדות   

 

 

 )יש לסמן בעיגול(: /תלטופס מועמדותי זה, הריני מצרף

 

 קו"ח עדכניים. .1

 תמונה עדכנית. .2

 .בתוקף אישור לימודים לשנת תשע"ח )השנה הנוכחית( .3

חודשים  18על סיום כהונת תפקיד )בתוך  האגודה אישור -הןנשיאות מכ חבר אינו מקום בו המועמד .4

 האחרונים(.

 

_____________________ 

 חתימת המועמד/ת      

 


