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הבחירות למוסדות

"צוות"
תש"פ, 2020

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
רחוב ברוך הירש 14, בני ברק 51202

ת.ד. 2222, בני ברק 51121
טלפון: 03-6173500, פקס: 03-6173520

vote2020@tzevet.org.il :דוא"ל הארגון
www.tzevet.org.il :"כתובת אתר "צוות
פייסבוק: צוות - הבית של גמלאי צה"ל

פריסת עמדות ההצבעה ב"יום הבוחר"

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז הצפון

דרך בר יהודה, 52 נשר03-6173519משרדי המחוז

הרצל 69 חדרה, ת.ד. 050-66977662191חדרה

בעפולה רחוב יהושע 47, ברחבת 03-6173597עמקים
העירייה

שדרות נשיאי ישראל 33, מתחת 03-6173572 כרמיאל
להיכל התרבות

ביאליק 7, נהריה04-9510702גליל מערבי )נהריה(

הגלבוע, ת.ד. 491 טבריה04-6720656גליל תחתון )טבריה(

בית התרבות, שד' קק"ל 25, 03-6173575סניף קריות
קריית מוצקין

מחוז דן

משרדי המחוז )ת"א(
 03-6243250
03-6173523

דרך מנחם בגין 82, תל אביב-יפו

רח' ברוך הירש 14, בני ברק03-6481233מזכירות ראשית 

שילה 62, ראש העין03-6173595ראש העין

03-5012420חולון
"קמפוס חנקין" רחוב חנקין  109, 

חולון 

"בית המתנדב", ז'בוטינסקי 4 פ"ת03-9224167פתח תקווה

מחוז ירושלים

משרדי המחוז 
)ירושלים(

058-5211145
אלוף דוד שאלתיאל 3, בית 

החייל, ירושלים

רח' אצ"ל 5, בית שמש 02-9909878בית שמש

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז יהודה

רח' גאולה 4, רחובות 08-9467062 משרדי המחוז )רחובות(

קק"ל 18, ראשל"צ03-6173552ראשון לציון

שד' האורנים, ת.ד. 1672 רעות 08-9261373 מודיעין, מכבים רעות

רח' האצל 6, אשדוד03-6173581אשדוד

הנשיא 2 מרכז אפרידר, אשקלון 08-6744677 אשקלון

יבנה, פארק מים050-5285807יבנה

מחוז דרום

בית החייל, בית לחם 2, ב"ש08-6431874משרדי המחוז

בית החייל – רח' השיטה 08-63175524אילת

רחבת עין צוקים מקלט עילי טו  052-2712422קריית גת

רח' היוגב 37, מקלט מס' 03-61735785אופקים

מחוז השרון

"בית הפעמון", רח' התע"ש 20, 03-6173531משרדי המחוז )כפ"ס(
כפר סבא

03-6173583 נתניה
רחוב רזיאל 7 )קומה ג'(, נתניה03-6173553

הרצל 2, רעננה03-6173580רעננה

• עמדות ההצבעה יפתחו בשעה 10:00 ועד השעה 18:00
• יתכנו שינויים לרשום בטבלה, יש להתעדכן באתר האינטרנט של "צוות" 

• מקום ושעות פתיחת קלפיות נודדות בסניפים )מרכז הגליל, גליל עליון, רמה"ש, הוד השרון, מצפה רמון,  
  דימונה, ערד, נתיבות/שדרות, מעלה אדומים( יפורסמו באתר "צוות" בהמשך.

לבחור מהבית – פשוט, קל, נוח
מערכת ההצבעה הממוחשבת שתעמוד לרשות החברים "ביום הבוחר" מאפשרת לכל חבר "צוות" לממש 

את זכות הבחירה ולהצביע  למועמדים למוסדות "צוות", אותם רשאי לבחור. 
ניתן להצביע מכל מקום, בבית, במשרד ובכל מקום שיש תקשורת אינטרנטית. 

ההצבעה יכולה להיעשות בעזרת מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 
עמדות ההצבעה בטבלה לעיל הינן עבור חברים שאינם נגישים לאמצעים הנ"ל או שאינם בקיאים בשימוש 

במערכות ממוחשבות. בחירות מוצלחות.

6. 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. במקרה זה יידרש לבצע תהליך הזדהות חדש ולקבל סיסמת כניסה חדשה למערכת. 
   מודגש כי לאחר סיום ההצבעה לא יהיה ניתן לגשת פעם נוספת למערכת ההצבעה.

7. כניסה למערכת תתאפשר רק לחבר "צוות", סיסמת הכניסה תועבר לטלפון הנייד במסרון 
    כפי שרשום ב"צוות". המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות, חבר שנתקל בבעיה בכל שלב    
      של ההצבעה יוכל להתקשר למוקד פניות ולקבל סיוע, מספרי הטלפון במוקד – 03-6173503,

    03-6173514, 03-6173501 – המוקד יפעל ביום הבחירות בלבד. 
8.  אנו מבקשים מכל חבר "צוות" להיכנס לאתר האינטרנט של "צוות" ולוודא שהפרטים    
    האישיים שלו כפי שרשומים בבסיס המידע של "צוות" מעודכנים ובמידת הצורך לעדכם.

9.  חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה - יופיעו באתר האינטרנט של "צוות".  

הליך הבחירות  )הגדרות התקנון(

הנהלות הסניפים -  יתכנסו תוך 10 ימים מהבחירות במועצת המחוז, כל אחת בנפרד, כדי 
וגזבר הסניף. קביעת המועדים והזימונים לכינוסים,  יו"ר הסניף, מזכיר הסניף  לבחור סגן 

ייעשו ע"י מנהל המחוז, אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות - המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים, יתכנס תוך 7 

ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות - יתכנסו תוך 7 ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את 
בעלי התפקידים הבאים: גזבר המחוז, חברי הנהלת המחוז, ואת נציגי המחוז לוועד המנהל 
וניהול ע"י נציגי  הארצי. הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז, תוך ליווי 

המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר" - יתכנס תוך 21 יום מ"יום הבוחר", ב 17 מרץ 2020, כדי לבחור את יו"ר הארגון. 
חברי ועדת הביקורת הארצית, וחברי חבר השופטים למשפט חברים, יבחרו רק על ידי חברי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  ע"י  ייעשה  הארצית  המועצה  לכינוס  החברים  זימון  הנבחרים.  אסיפת 

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 24 שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -  תוך 48 שעות מבחירתם.

פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות", ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר 
השופטים - תוך 4 ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.  

הפעולות בסיום הבחירות

ועדת  יו"ר  באחריות  הארציים  במוסדות  השונים  בתפקידים  לחברים  מינוי  כתבי  הוצאת 
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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הגשת מועמדות

כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז והסניף אליו הוא משויך 
לפי רישומי "צוות". 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.
יהיה למלא  ניתן  "צוות",  יהיו באתר האינטרנט של  טופסי הגשת מועמדות דיגיטאליים 

ולשלוח ישירות דרך האתר, כמו כן יהיה ניתן להדפיס דרך האתר את הטפסים.
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 בהתאם לתקן שנקבע ואשר מייצג את מספר 

נציגי המחוז באסיפת הנבחרים. 
להגשת מועמדות, יש למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של "צוות" ולצרף תמונת 

דרכון צבעונית עדכנית. 
יש לרשום קורות חיים עד 5 שורות בלבד, הכוללים פרטים המייחדים אותך להערכתך. 

באתר  המועמדים  לנתוני  יועתקו  והם  בלבד  המועמד  אחריות  על  הינם  החיים  קורות 
האינטרנט ככתבם וכלשונם, ללא כל עריכה. על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה 

תפקיד מבין התפקידים, ברצונו להגיש את מועמדותו.
זאת  יוכלו לעשות  והסניף,  מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז 
במשרדי המחוז, שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד אליו הם מתמודדים.  
המועמדים יקבלו את הרשימה, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות, למילוי הוראות הדין 
בלבד.  הבחירות  לצרכי  אלא  שימוש  כל  ברשימות  לעשות  אין  הפרטיות.  להגנת  בייחס 
הרשימות ישמשו את המועמד  ולא יועתקו. לאחר הבחירות הרשימות יוחזרו למחוז לא 

יאוחר מ – 18 מרץ 2020.
את טפסי המועמדות יש למלא ישירות באתר האינטרנט של "צוות" באופן מקוון,  ניתן 

להסתייע במזכירות המחוז או מזכירות "צוות" הארצית.
בקשת המועמדות תוגש לא יאוחר מיום 3.12.2019 עד השעה 12:00. 

הבחירות באמצעות האינטרנט
1. מערכת הבחירות ב"צוות" ב 2020 תהיה מערכת ממוחשבת בלבד, לא תתאפשר הצבעה במעטפות.
2. ההצבעה תתאפשר מכל מכשיר המקושר לאינטרנט )מחשב אישי וטלפון נייד( לחברים 

     אשר אינם נגישים למחשב או בקיאים בשימוש במחשב, יפתחו במחוזות ובסניפים קלפיות    
    ממוחשבות בהם יהיה ניתן להצביע ולקבל סיוע והדרכה בתהליך ההצבעה מנציג חברת    

    המחשוב שיהיה במקום.
3. פתיחת מערכת המחשוב להצבעה תהיה "ביום הבוחר" בתאריך 25.2.2020 החל מהשעה 
    7:00 ועד השעה 22:00. הקלפיות הממוחשבות במחוזות ובסניפים )כמפורט בנספח א'(  

    יפתחו בשעה 10:00 ויסגרו בשעה 18:00.
4. ניתן יהיה להיכנס למערכת הבחירות דרך אתר "צוות" )www.tzevet.org.il( וכן מקישורים   
    שישלחו בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS. ההזדהות למערכת הבחירות תהיה באמצעות 

    תעודת זהות ומספר אישי, לאחר ביצוע תהליך ההזדהות תשלח סיסמה אישית זמנית  
    אל החבר באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד שמעודכן בבסיס הנתונים של "צוות". 

    הסיסמה תהיה תקפה למשך מספר דקות.
5. לאחר 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.



2

לוח זמנים לבחירות 2020

פרטי האירועיום ותאריךמס"ד

שלישי1
22.10.19

הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת 
הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת 

מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות"

שני2
3.12.19

שעה 12:00 מועד אחרון לשליחת טופסי 
מועמדות באתר האינטרנט של "צוות", 
לחברים המעוניינים להציג מועמדותם

שלישי3
14.1.20

פרסום והצגת שמות המועמדים באתר 
האינטרנט של "צוות" 

 שלישי4
25.2.20

"יום הבוחר"- פתיחת הצבעה במערכת 
הממוחשבת בשעה 7:00 סגירה בשעה 22:00 
פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים 

בשעה 10:00 סגירה בשעה 18:00 . סיכום 
תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת 

למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת 
המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים. 

עד יום שלישי5
3.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר 
המחוזות. בחירת גזברי המחוזות, הנהלות 

המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה 
ע"י מועצת המחוז.

ראשון6
8.3.20

מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד 
יו"ר "צוות" למזכירות "צוות"

עד יום חמישי7
12.3.20

בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: 
ס. יו"ר סניף, מזכיר, גזבר

שלישי8
17.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר 
השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.

חמישי9
19.3.20

־כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת האר
צית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.

שלישי10
24.3.20

התכנסות ראשונה של ה"ועד מנהל" לבחירת 
ס. יו"ר הארגון וראשי ועדות

1

הבחירות למוסדות "צוות" תש"פ  -  2020

חברות וחברים יקרים! 

מידי 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. 
לבחור  זכות  בעלי  חברים/ות  אלמנות/ים  גמלאים,  כ-40,000  "צוות"  ארגון  מונה  כיום 

ולהיבחר לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות".
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה. חשיבותו המיוחדת נובעת, ממשקלו 

הסגולי, מייחודיותו וממספר חבריו .
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל זרועות הצבא וחילותיו, אשר מעמדם משתנה 
עם שחרורם, ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל. עיקר ייעודו של הארגון להמשיך לדאוג לרווחת 
חבריו, בכל הקשור לזכויות, טיפול בפרט, בריאות וסיעוד, מציאת תעסוקה, הידוק הקשר 
עם צה"ל והקהילה ועידוד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל 
תושבי ישראל. לשם מימוש המטרות החשובות והתנהלות תקינה, נדרשת התחדשות של 

החברות והחברים הפועלים בהתנדבות, בתפקידים השונים במוסדות הארגון.  
קיום  של  והדמוקרטית  הפתוחה  הדרך  מאשר  זאת,  להגשים  יותר  ונאה  טובה  דרך  אין 

בחירות ארציות בארגון, אחת לארבע שנים.
בבחירות 2020 יושמו לקחים שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. חלק מהלקחים 

חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם העמותות. 

הבחירות ב -  2020 ייערכו לראשונה באמצעות המדיה הדיגיטלית העומדת לרשות הארגון. 
באופן שוטף באמצעי התקשורת של הארגון,   יפורסמו  ואופן ההצבעה,  שמות המועמדים 
קישור  "צוות",  של   האינטרנט  באתר  תפורסם  המועמדים  פרטי  עם  דיגיטאלית  חוברת 
לחוברת באתר ישלח לחברים באמצעי התקשורת. לאלה מהחברים שאין ברשותם כתובת 
המזכירות  דרך  או  המחוז,  מזכירות  מול  פרטיהם  את  לעדכן  מתבקשים  אלקטרוני,  דואר 
לנציגיהם  במחוזות  החברים  בין  וההיכרות  הקשר  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  הארצית.  

המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. 
אישי,  באמצעות מחשב  ההצבעה תתאפשר  ידנית.  הצבעה  לא תתאפשר   2020 בבחירות 
טאבלט וטלפונים ניידים. כדי לאפשר לחברים המתקשים בהפעלת אמצעים אלו לממש את 
זכותם לבחור, יפתחו במחוזות ובסניפים עמדות הצבעה ממוחשבות הכוללות הדרכה וסיוע 

במקום, לתפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת )נספח א' כולל עמדות ההצבעה שיפתחו(.
ויו"ר  יו"ר "צוות"  כחלק מהפקת הלקחים מהבחירות הקודמות הוגבל משך הקדנציות של 
המחוזות לשתי קדנציות בלבד, יו"ר סניפים הוגבל לשלוש קדנציות. הכהונה הנוכחית נחשבת 

במניין הקדנציות.
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,     
הנהלת המחוז החדשה תבחר את ס. יו"ר המחוז בישיבתה הראשונה

5

מנכ"ל "צוות"       דן נדיב   

דרכי תעמולה וטוהר בחירות: 

של  האינטרנט  באתר  יתפרסמו  "צוות"  במוסדות  לתפקידים  המועמדים  פרטי 
"צוות", בהתאם לפרטים שמסרו המועמדים. 

כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות", תקפיד ועדת הבחירות הארצית על 
האפשרות  מתן  תוך  והוגנות,  חשאיות  שוויוניות,  דמוקרטיות,  בחירות  של  קיומן 
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.
ועדת הבחירות הארצית תפקח על כך שבעלי תפקידים המכהנים במוסדות הארגון 
ביחס  ושיוויוניים  הוגנים  בחירות  כללי  על  ישמרו  מועמדותם,  את  ומציגים  כיום, 
למועמדים אחרים, וימנעו מלהשתמש במסגרת "מסע הבחירות" "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.

המועמדים מתבקשים לשמור על "לשון נקייה" בפרסומים שישלחו לחברים. ועדת 
הרע"  "לשון  משום  בהם  שיש  חריגים  פרסומים  להסיר  רשאית  תהא  הבחירות 

ועלבונות כלפי מועמדים אחרים והארגון.

על כל המועמדים בבחירות, חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של 
גופים מסחריים, חברות פרטיות וציבוריות כגון: בנקים, עיריות, עמותות או גופים 
וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,  ממלכתיים 
לוועדת  לפנות  יש  ספק,  של  מקרה  בכל  אישי.  ופרסום  בחירות  תעמולת  לשם 

הבחירות הארצית לקבלת אשור והכוונה בנושא. 

נקיטה באמצעים נגד מפרי כללי בחירות )סעיף 29 לתקנון הבחירות(,  האמצעים 
והעונשים שוועדת הבחירות הארצית או ועדה מטעמה מוסמכת להטיל על מועמד 
הפחתת קולות ובתנאי   .3 נזיפה    .2 הערה    .1 שהורשע בהפרת כללי הבחירות: 
שלא תעלה על שליש מהקולות שיקבל בבחירות לכל תפקיד אליו היה מועמד 
4. פסילת מועמדות. ועדת הבחירות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים להחליט על 
פרסום ברבים של עונש או אמצעי שנקט ולהורות על אופן הפרסום. החלטות בגין 

הפרת כללי הבחירות יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

ועדת הבחירות הארצית קוראת לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את זכותם 
הדמוקרטית להצביע, להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות" - לשנים הבאות.                                             

חברי הארגון שחשים רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבורים כי הינם בעלי כישורים 
תפקיד  לכל  מועמדות  להגיש  בזאת  נקראים  בארגון,  תפקידים  למלא  ויכולות 

בארגון. ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים - כן ייטב! 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית, הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות" 
מערכת בחירות טהורה, הוגנת ומוצלחת!

שלומי ציפורי, עו"ד   
 יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"                                        
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" - 2020

מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון. 
בבחירות 2020 , יחול "יום הבוחר" בתאריך - 25 פברואר 2020.

"צוות",   של  המעודכן  הבחירות  תקנון  פי  על  מועמדות  להגיש  הרשאים  חברים 
ובארגון  במחוזות  בסניפים,  תפקידים,  על  להתמודד  ומעוניינים  באתר  המפורסם 
יגישו מועמדותם עד ליום 3.12.19 עד השעה 12:00. חבר שמועמדותו לא אושרה, 
רשאי לערער בכתב לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5 מיום קבלת ההודעה.                       
"ביום הבוחר" תפתח מערכת המחשוב להצבעה בשעה 07:00 ועד השעה 22:00.  
ובסניפים  יום קלפיות ממוחשבות במחוזות  באותו  יועמדו לרשות החברים  בנוסף 
נבחרים לטובת חברים שאינם נגישים למחשב או זקוקים להדרכה בתהליך ההצבעה 
הממוחשב. קלפיות אלו יפעלו בין השעות 18:00-10:00 . מומלץ להתעדכן באתר 

האינטרנט של "צוות" לגבי מקום הקלפיות ומועדי פתיחתם.
"ביום הבוחר" יבחרו החברים את בעלי התפקידים למוסדות הבאים:

יושבי ראש הסניפים.  ›
חברי הנהלות הסניפים.  ›

חברי המועצות המחוזיות.  ›
חברי ועדות הביקורת המחוזיות.  ›

שלב עיבוד נתוני ההצבעה יחל עם סגירת הקלפיות. תוצאות ההצבעה יפורסמו תוך 
24 שעות מרגע סגירת ההצבעה, באתר "צוות" ויועברו למחוזות.

לאחר סיום תהליך הבחירות יבחרו:
בסניפים: בעלי התפקידים בסניפים )סגן יו"ר סניף, גזבר ומזכיר(

וחברי  לוועד המנהל הארצי  נציגי המחוזות  גזברי מחוזות,  יו"ר מחוזות,  במחוזות: 
הוועד המנהל המחוזי.

וועדת הביקורת המחוזית תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה.
ביום 17 מרץ 2020 יבחר הגוף הבוחר המורחב )אסיפת הנבחרים + הנהלות הסניפים( 

את יו"ר "צוות". 
חברי אסיפת הנבחרים יבחרו באותו מועד את חברי וועדת הביקורת הארצית וחברי 

חבר השופטים.
"צוות",  בארגון  הבחירות"  "תקופת  תחילת  על  הכרזה  מהווה  זו  אגרת  פרסום 
כל הליכי הבחירות – באמצעות מערכת מידע וערוצי תקשורת  במהלכה יתקיימו 
נוספים שיעמדו לרשות המועמדים והבוחרים - לכלל התפקידים במוסדות הארגון, 
הועד המנהל  - מועד הכינוס המתוכנן  של   2020 24 מרץ   - ביום ה  עד לסיומם 

החדש הנבחר של "צוות".

לקהל  אישי  ופרסום  בחירות  תעמולת  של  מסרים  במשלוח  שיחפצו  מועמדים 
בוחריהם - באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני )דוא"ל( של 
חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יוכלו לקבל את כתובות הדוא"ל של אותם 
התפוצה  מרשימות  וכתובתם  שמם  את  להסיר  יבקשו  ו/או  ביקשו  שלא  החברים 

)"הודעת סירוב"( על מדיה מגנטית.
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים, יוגבל ויהיה אך לצרכי 
הבחירות. המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו – יחתמו על כתב התחייבות 
למילוי הוראות הדין בייחס להגנת הפרטיות. אין לעשות ברשימות כל שימוש אלא 
לצרכי הבחירות בלבד. הרשימות ישמשו את המועמד ולא יועתקו. לאחר הבחירות 

הרשימות יוחזרו למחוז לא יאוחר מ – 18 מרץ 2020.

חברי ועדת הבחירות הארצית

הערותמחוזתפקידשם משפחהשם פרטידרגהמס"ד

יו"ר ציפורישלמהאל"ם1
הוועדה

עו"דארצי

עו"דארצימ"מ יו"ראורנשטייןורדסא"ל2

עו"דארציחברהרצברגיפהסא"ל3

עו"דצפוןחברעמרםחיימיסא"ל4

שרוןחברגליקמןאתיסא"ל5

דןחברזיושמעוןאל"ם6

יהודהחברקרקומשהסא"ל7

ירושליםחברפרבראריהסא"ל8

דרוםחברטאובחנןרס"נ9

נציג ארציחבריניב )שיקל(שירנ"ג10
הנגדים

יו"ר ארצימשקיפההר-גדיהודית אל"מ11
ועדת 
ביקורת

פירוט המוסדות שייבחרו ומספר הנבחרים בכל מוסד

מס'המחוז
החברים

נציגי 
המחוז 
לוועד 
המנהל*

חברי
הנהלת 
המחוז

יו"ר 
הסניפים

ועדת 
הביקורת 
המחוזית

**

חברי 
מועצת 
המחוז
***

9,3464209335צפון

5,9633146322שרון

8,2754209331דן

11,0345167341יהודה

1,60326336ירושלים

3,8092188314דרום

יו"ר 
"צוות"

-1---1

40,03021-42150סה"כ

מספר הנבחרים הדרוש

*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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לוח זמנים לבחירות 2020

פרטי האירועיום ותאריךמס"ד

שלישי1
22.10.19

הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת 
הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת 

מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות"

שני2
3.12.19

שעה 12:00 מועד אחרון לשליחת טופסי 
מועמדות באתר האינטרנט של "צוות", 
לחברים המעוניינים להציג מועמדותם

שלישי3
14.1.20

פרסום והצגת שמות המועמדים באתר 
האינטרנט של "צוות" 

 שלישי4
25.2.20

"יום הבוחר"- פתיחת הצבעה במערכת 
הממוחשבת בשעה 7:00 סגירה בשעה 22:00 
פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים 

בשעה 10:00 סגירה בשעה 18:00 . סיכום 
תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת 

למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת 
המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים. 

עד יום שלישי5
3.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר 
המחוזות. בחירת גזברי המחוזות, הנהלות 

המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה 
ע"י מועצת המחוז.

ראשון6
8.3.20

מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד 
יו"ר "צוות" למזכירות "צוות"

עד יום חמישי7
12.3.20

בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: 
ס. יו"ר סניף, מזכיר, גזבר

שלישי8
17.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר 
השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.

חמישי9
19.3.20

־כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת האר
צית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.

שלישי10
24.3.20

התכנסות ראשונה של ה"ועד מנהל" לבחירת 
ס. יו"ר הארגון וראשי ועדות

1

הבחירות למוסדות "צוות" תש"פ  -  2020

חברות וחברים יקרים! 

מידי 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. 
לבחור  זכות  בעלי  חברים/ות  אלמנות/ים  גמלאים,  כ-40,000  "צוות"  ארגון  מונה  כיום 

ולהיבחר לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות".
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה. חשיבותו המיוחדת נובעת, ממשקלו 

הסגולי, מייחודיותו וממספר חבריו .
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל זרועות הצבא וחילותיו, אשר מעמדם משתנה 
עם שחרורם, ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל. עיקר ייעודו של הארגון להמשיך לדאוג לרווחת 
חבריו, בכל הקשור לזכויות, טיפול בפרט, בריאות וסיעוד, מציאת תעסוקה, הידוק הקשר 
עם צה"ל והקהילה ועידוד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל 
תושבי ישראל. לשם מימוש המטרות החשובות והתנהלות תקינה, נדרשת התחדשות של 

החברות והחברים הפועלים בהתנדבות, בתפקידים השונים במוסדות הארגון.  
קיום  של  והדמוקרטית  הפתוחה  הדרך  מאשר  זאת,  להגשים  יותר  ונאה  טובה  דרך  אין 

בחירות ארציות בארגון, אחת לארבע שנים.
בבחירות 2020 יושמו לקחים שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. חלק מהלקחים 

חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם העמותות. 

הבחירות ב -  2020 ייערכו לראשונה באמצעות המדיה הדיגיטלית העומדת לרשות הארגון. 
באופן שוטף באמצעי התקשורת של הארגון,   יפורסמו  ואופן ההצבעה,  שמות המועמדים 
קישור  "צוות",  של   האינטרנט  באתר  תפורסם  המועמדים  פרטי  עם  דיגיטאלית  חוברת 
לחוברת באתר ישלח לחברים באמצעי התקשורת. לאלה מהחברים שאין ברשותם כתובת 
המזכירות  דרך  או  המחוז,  מזכירות  מול  פרטיהם  את  לעדכן  מתבקשים  אלקטרוני,  דואר 
לנציגיהם  במחוזות  החברים  בין  וההיכרות  הקשר  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  הארצית.  

המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. 
אישי,  באמצעות מחשב  ההצבעה תתאפשר  ידנית.  הצבעה  לא תתאפשר   2020 בבחירות 
טאבלט וטלפונים ניידים. כדי לאפשר לחברים המתקשים בהפעלת אמצעים אלו לממש את 
זכותם לבחור, יפתחו במחוזות ובסניפים עמדות הצבעה ממוחשבות הכוללות הדרכה וסיוע 

במקום, לתפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת )נספח א' כולל עמדות ההצבעה שיפתחו(.
ויו"ר  יו"ר "צוות"  כחלק מהפקת הלקחים מהבחירות הקודמות הוגבל משך הקדנציות של 
המחוזות לשתי קדנציות בלבד, יו"ר סניפים הוגבל לשלוש קדנציות. הכהונה הנוכחית נחשבת 

במניין הקדנציות.
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,     
הנהלת המחוז החדשה תבחר את ס. יו"ר המחוז בישיבתה הראשונה

5

מנכ"ל "צוות"       דן נדיב   

דרכי תעמולה וטוהר בחירות: 

של  האינטרנט  באתר  יתפרסמו  "צוות"  במוסדות  לתפקידים  המועמדים  פרטי 
"צוות", בהתאם לפרטים שמסרו המועמדים. 

כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות", תקפיד ועדת הבחירות הארצית על 
האפשרות  מתן  תוך  והוגנות,  חשאיות  שוויוניות,  דמוקרטיות,  בחירות  של  קיומן 
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.
ועדת הבחירות הארצית תפקח על כך שבעלי תפקידים המכהנים במוסדות הארגון 
ביחס  ושיוויוניים  הוגנים  בחירות  כללי  על  ישמרו  מועמדותם,  את  ומציגים  כיום, 
למועמדים אחרים, וימנעו מלהשתמש במסגרת "מסע הבחירות" "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.

המועמדים מתבקשים לשמור על "לשון נקייה" בפרסומים שישלחו לחברים. ועדת 
הרע"  "לשון  משום  בהם  שיש  חריגים  פרסומים  להסיר  רשאית  תהא  הבחירות 

ועלבונות כלפי מועמדים אחרים והארגון.

על כל המועמדים בבחירות, חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של 
גופים מסחריים, חברות פרטיות וציבוריות כגון: בנקים, עיריות, עמותות או גופים 
וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,  ממלכתיים 
לוועדת  לפנות  יש  ספק,  של  מקרה  בכל  אישי.  ופרסום  בחירות  תעמולת  לשם 

הבחירות הארצית לקבלת אשור והכוונה בנושא. 

נקיטה באמצעים נגד מפרי כללי בחירות )סעיף 29 לתקנון הבחירות(,  האמצעים 
והעונשים שוועדת הבחירות הארצית או ועדה מטעמה מוסמכת להטיל על מועמד 
הפחתת קולות ובתנאי   .3 נזיפה    .2 הערה    .1 שהורשע בהפרת כללי הבחירות: 
שלא תעלה על שליש מהקולות שיקבל בבחירות לכל תפקיד אליו היה מועמד 
4. פסילת מועמדות. ועדת הבחירות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים להחליט על 
פרסום ברבים של עונש או אמצעי שנקט ולהורות על אופן הפרסום. החלטות בגין 

הפרת כללי הבחירות יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

ועדת הבחירות הארצית קוראת לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את זכותם 
הדמוקרטית להצביע, להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות" - לשנים הבאות.                                             

חברי הארגון שחשים רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבורים כי הינם בעלי כישורים 
תפקיד  לכל  מועמדות  להגיש  בזאת  נקראים  בארגון,  תפקידים  למלא  ויכולות 

בארגון. ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים - כן ייטב! 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית, הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות" 
מערכת בחירות טהורה, הוגנת ומוצלחת!

שלומי ציפורי, עו"ד   
 יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"                                        
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" - 2020

מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון. 
בבחירות 2020 , יחול "יום הבוחר" בתאריך - 25 פברואר 2020.

"צוות",   של  המעודכן  הבחירות  תקנון  פי  על  מועמדות  להגיש  הרשאים  חברים 
ובארגון  במחוזות  בסניפים,  תפקידים,  על  להתמודד  ומעוניינים  באתר  המפורסם 
יגישו מועמדותם עד ליום 3.12.19 עד השעה 12:00. חבר שמועמדותו לא אושרה, 
רשאי לערער בכתב לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5 מיום קבלת ההודעה.                       
"ביום הבוחר" תפתח מערכת המחשוב להצבעה בשעה 07:00 ועד השעה 22:00.  
ובסניפים  יום קלפיות ממוחשבות במחוזות  באותו  יועמדו לרשות החברים  בנוסף 
נבחרים לטובת חברים שאינם נגישים למחשב או זקוקים להדרכה בתהליך ההצבעה 
הממוחשב. קלפיות אלו יפעלו בין השעות 18:00-10:00 . מומלץ להתעדכן באתר 

האינטרנט של "צוות" לגבי מקום הקלפיות ומועדי פתיחתם.
"ביום הבוחר" יבחרו החברים את בעלי התפקידים למוסדות הבאים:

יושבי ראש הסניפים.  ›
חברי הנהלות הסניפים.  ›

חברי המועצות המחוזיות.  ›
חברי ועדות הביקורת המחוזיות.  ›

שלב עיבוד נתוני ההצבעה יחל עם סגירת הקלפיות. תוצאות ההצבעה יפורסמו תוך 
24 שעות מרגע סגירת ההצבעה, באתר "צוות" ויועברו למחוזות.

לאחר סיום תהליך הבחירות יבחרו:
בסניפים: בעלי התפקידים בסניפים )סגן יו"ר סניף, גזבר ומזכיר(

וחברי  לוועד המנהל הארצי  נציגי המחוזות  גזברי מחוזות,  יו"ר מחוזות,  במחוזות: 
הוועד המנהל המחוזי.

וועדת הביקורת המחוזית תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה.
ביום 17 מרץ 2020 יבחר הגוף הבוחר המורחב )אסיפת הנבחרים + הנהלות הסניפים( 

את יו"ר "צוות". 
חברי אסיפת הנבחרים יבחרו באותו מועד את חברי וועדת הביקורת הארצית וחברי 

חבר השופטים.
"צוות",  בארגון  הבחירות"  "תקופת  תחילת  על  הכרזה  מהווה  זו  אגרת  פרסום 
כל הליכי הבחירות – באמצעות מערכת מידע וערוצי תקשורת  במהלכה יתקיימו 
נוספים שיעמדו לרשות המועמדים והבוחרים - לכלל התפקידים במוסדות הארגון, 
הועד המנהל  - מועד הכינוס המתוכנן  של   2020 24 מרץ   - ביום ה  עד לסיומם 

החדש הנבחר של "צוות".

לקהל  אישי  ופרסום  בחירות  תעמולת  של  מסרים  במשלוח  שיחפצו  מועמדים 
בוחריהם - באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני )דוא"ל( של 
חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יוכלו לקבל את כתובות הדוא"ל של אותם 
התפוצה  מרשימות  וכתובתם  שמם  את  להסיר  יבקשו  ו/או  ביקשו  שלא  החברים 

)"הודעת סירוב"( על מדיה מגנטית.
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים, יוגבל ויהיה אך לצרכי 
הבחירות. המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו – יחתמו על כתב התחייבות 
למילוי הוראות הדין בייחס להגנת הפרטיות. אין לעשות ברשימות כל שימוש אלא 
לצרכי הבחירות בלבד. הרשימות ישמשו את המועמד ולא יועתקו. לאחר הבחירות 

הרשימות יוחזרו למחוז לא יאוחר מ – 18 מרץ 2020.

חברי ועדת הבחירות הארצית

הערותמחוזתפקידשם משפחהשם פרטידרגהמס"ד

יו"ר ציפורישלמהאל"ם1
הוועדה

עו"דארצי

עו"דארצימ"מ יו"ראורנשטייןורדסא"ל2

עו"דארציחברהרצברגיפהסא"ל3

עו"דצפוןחברעמרםחיימיסא"ל4

שרוןחברגליקמןאתיסא"ל5

דןחברזיושמעוןאל"ם6

יהודהחברקרקומשהסא"ל7

ירושליםחברפרבראריהסא"ל8

דרוםחברטאובחנןרס"נ9

נציג ארציחבריניב )שיקל(שירנ"ג10
הנגדים

יו"ר ארצימשקיפההר-גדיהודית אל"מ11
ועדת 
ביקורת

פירוט המוסדות שייבחרו ומספר הנבחרים בכל מוסד

מס'המחוז
החברים

נציגי 
המחוז 
לוועד 
המנהל*

חברי
הנהלת 
המחוז

יו"ר 
הסניפים

ועדת 
הביקורת 
המחוזית

**

חברי 
מועצת 
המחוז
***

9,3464209335צפון

5,9633146322שרון

8,2754209331דן

11,0345167341יהודה

1,60326336ירושלים

3,8092188314דרום

יו"ר 
"צוות"

-1---1

40,03021-42150סה"כ

מספר הנבחרים הדרוש

*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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לוח זמנים לבחירות 2020

פרטי האירועיום ותאריךמס"ד

שלישי1
22.10.19

הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת 
הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת 

מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות"

שני2
3.12.19

שעה 12:00 מועד אחרון לשליחת טופסי 
מועמדות באתר האינטרנט של "צוות", 
לחברים המעוניינים להציג מועמדותם

שלישי3
14.1.20

פרסום והצגת שמות המועמדים באתר 
האינטרנט של "צוות" 

 שלישי4
25.2.20

"יום הבוחר"- פתיחת הצבעה במערכת 
הממוחשבת בשעה 7:00 סגירה בשעה 22:00 
פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים 

בשעה 10:00 סגירה בשעה 18:00 . סיכום 
תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת 

למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת 
המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים. 

עד יום שלישי5
3.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר 
המחוזות. בחירת גזברי המחוזות, הנהלות 

המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה 
ע"י מועצת המחוז.

ראשון6
8.3.20

מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד 
יו"ר "צוות" למזכירות "צוות"

עד יום חמישי7
12.3.20

בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: 
ס. יו"ר סניף, מזכיר, גזבר

שלישי8
17.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר 
השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.

חמישי9
19.3.20

־כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת האר
צית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.

שלישי10
24.3.20

התכנסות ראשונה של ה"ועד מנהל" לבחירת 
ס. יו"ר הארגון וראשי ועדות
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הבחירות למוסדות "צוות" תש"פ  -  2020

חברות וחברים יקרים! 

מידי 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. 
לבחור  זכות  בעלי  חברים/ות  אלמנות/ים  גמלאים,  כ-40,000  "צוות"  ארגון  מונה  כיום 

ולהיבחר לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות".
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה. חשיבותו המיוחדת נובעת, ממשקלו 

הסגולי, מייחודיותו וממספר חבריו .
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל זרועות הצבא וחילותיו, אשר מעמדם משתנה 
עם שחרורם, ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל. עיקר ייעודו של הארגון להמשיך לדאוג לרווחת 
חבריו, בכל הקשור לזכויות, טיפול בפרט, בריאות וסיעוד, מציאת תעסוקה, הידוק הקשר 
עם צה"ל והקהילה ועידוד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל 
תושבי ישראל. לשם מימוש המטרות החשובות והתנהלות תקינה, נדרשת התחדשות של 

החברות והחברים הפועלים בהתנדבות, בתפקידים השונים במוסדות הארגון.  
קיום  של  והדמוקרטית  הפתוחה  הדרך  מאשר  זאת,  להגשים  יותר  ונאה  טובה  דרך  אין 

בחירות ארציות בארגון, אחת לארבע שנים.
בבחירות 2020 יושמו לקחים שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. חלק מהלקחים 

חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם העמותות. 

הבחירות ב -  2020 ייערכו לראשונה באמצעות המדיה הדיגיטלית העומדת לרשות הארגון. 
באופן שוטף באמצעי התקשורת של הארגון,   יפורסמו  ואופן ההצבעה,  שמות המועמדים 
קישור  "צוות",  של   האינטרנט  באתר  תפורסם  המועמדים  פרטי  עם  דיגיטאלית  חוברת 
לחוברת באתר ישלח לחברים באמצעי התקשורת. לאלה מהחברים שאין ברשותם כתובת 
המזכירות  דרך  או  המחוז,  מזכירות  מול  פרטיהם  את  לעדכן  מתבקשים  אלקטרוני,  דואר 
לנציגיהם  במחוזות  החברים  בין  וההיכרות  הקשר  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  הארצית.  

המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. 
אישי,  באמצעות מחשב  ההצבעה תתאפשר  ידנית.  הצבעה  לא תתאפשר   2020 בבחירות 
טאבלט וטלפונים ניידים. כדי לאפשר לחברים המתקשים בהפעלת אמצעים אלו לממש את 
זכותם לבחור, יפתחו במחוזות ובסניפים עמדות הצבעה ממוחשבות הכוללות הדרכה וסיוע 

במקום, לתפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת )נספח א' כולל עמדות ההצבעה שיפתחו(.
ויו"ר  יו"ר "צוות"  כחלק מהפקת הלקחים מהבחירות הקודמות הוגבל משך הקדנציות של 
המחוזות לשתי קדנציות בלבד, יו"ר סניפים הוגבל לשלוש קדנציות. הכהונה הנוכחית נחשבת 

במניין הקדנציות.
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,     
הנהלת המחוז החדשה תבחר את ס. יו"ר המחוז בישיבתה הראשונה
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מנכ"ל "צוות"       דן נדיב   

דרכי תעמולה וטוהר בחירות: 

של  האינטרנט  באתר  יתפרסמו  "צוות"  במוסדות  לתפקידים  המועמדים  פרטי 
"צוות", בהתאם לפרטים שמסרו המועמדים. 

כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות", תקפיד ועדת הבחירות הארצית על 
האפשרות  מתן  תוך  והוגנות,  חשאיות  שוויוניות,  דמוקרטיות,  בחירות  של  קיומן 
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.
ועדת הבחירות הארצית תפקח על כך שבעלי תפקידים המכהנים במוסדות הארגון 
ביחס  ושיוויוניים  הוגנים  בחירות  כללי  על  ישמרו  מועמדותם,  את  ומציגים  כיום, 
למועמדים אחרים, וימנעו מלהשתמש במסגרת "מסע הבחירות" "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.

המועמדים מתבקשים לשמור על "לשון נקייה" בפרסומים שישלחו לחברים. ועדת 
הרע"  "לשון  משום  בהם  שיש  חריגים  פרסומים  להסיר  רשאית  תהא  הבחירות 

ועלבונות כלפי מועמדים אחרים והארגון.

על כל המועמדים בבחירות, חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של 
גופים מסחריים, חברות פרטיות וציבוריות כגון: בנקים, עיריות, עמותות או גופים 
וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,  ממלכתיים 
לוועדת  לפנות  יש  ספק,  של  מקרה  בכל  אישי.  ופרסום  בחירות  תעמולת  לשם 

הבחירות הארצית לקבלת אשור והכוונה בנושא. 

נקיטה באמצעים נגד מפרי כללי בחירות )סעיף 29 לתקנון הבחירות(,  האמצעים 
והעונשים שוועדת הבחירות הארצית או ועדה מטעמה מוסמכת להטיל על מועמד 
הפחתת קולות ובתנאי   .3 נזיפה    .2 הערה    .1 שהורשע בהפרת כללי הבחירות: 
שלא תעלה על שליש מהקולות שיקבל בבחירות לכל תפקיד אליו היה מועמד 
4. פסילת מועמדות. ועדת הבחירות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים להחליט על 
פרסום ברבים של עונש או אמצעי שנקט ולהורות על אופן הפרסום. החלטות בגין 

הפרת כללי הבחירות יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

ועדת הבחירות הארצית קוראת לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את זכותם 
הדמוקרטית להצביע, להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות" - לשנים הבאות.                                             

חברי הארגון שחשים רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבורים כי הינם בעלי כישורים 
תפקיד  לכל  מועמדות  להגיש  בזאת  נקראים  בארגון,  תפקידים  למלא  ויכולות 

בארגון. ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים - כן ייטב! 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית, הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות" 
מערכת בחירות טהורה, הוגנת ומוצלחת!

שלומי ציפורי, עו"ד   
 יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"                                        
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" - 2020

מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון. 
בבחירות 2020 , יחול "יום הבוחר" בתאריך - 25 פברואר 2020.

"צוות",   של  המעודכן  הבחירות  תקנון  פי  על  מועמדות  להגיש  הרשאים  חברים 
ובארגון  במחוזות  בסניפים,  תפקידים,  על  להתמודד  ומעוניינים  באתר  המפורסם 
יגישו מועמדותם עד ליום 3.12.19 עד השעה 12:00. חבר שמועמדותו לא אושרה, 
רשאי לערער בכתב לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5 מיום קבלת ההודעה.                       
"ביום הבוחר" תפתח מערכת המחשוב להצבעה בשעה 07:00 ועד השעה 22:00.  
ובסניפים  יום קלפיות ממוחשבות במחוזות  באותו  יועמדו לרשות החברים  בנוסף 
נבחרים לטובת חברים שאינם נגישים למחשב או זקוקים להדרכה בתהליך ההצבעה 
הממוחשב. קלפיות אלו יפעלו בין השעות 18:00-10:00 . מומלץ להתעדכן באתר 

האינטרנט של "צוות" לגבי מקום הקלפיות ומועדי פתיחתם.
"ביום הבוחר" יבחרו החברים את בעלי התפקידים למוסדות הבאים:

יושבי ראש הסניפים.  ›
חברי הנהלות הסניפים.  ›

חברי המועצות המחוזיות.  ›
חברי ועדות הביקורת המחוזיות.  ›

שלב עיבוד נתוני ההצבעה יחל עם סגירת הקלפיות. תוצאות ההצבעה יפורסמו תוך 
24 שעות מרגע סגירת ההצבעה, באתר "צוות" ויועברו למחוזות.

לאחר סיום תהליך הבחירות יבחרו:
בסניפים: בעלי התפקידים בסניפים )סגן יו"ר סניף, גזבר ומזכיר(

וחברי  לוועד המנהל הארצי  נציגי המחוזות  גזברי מחוזות,  יו"ר מחוזות,  במחוזות: 
הוועד המנהל המחוזי.

וועדת הביקורת המחוזית תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה.
ביום 17 מרץ 2020 יבחר הגוף הבוחר המורחב )אסיפת הנבחרים + הנהלות הסניפים( 

את יו"ר "צוות". 
חברי אסיפת הנבחרים יבחרו באותו מועד את חברי וועדת הביקורת הארצית וחברי 

חבר השופטים.
"צוות",  בארגון  הבחירות"  "תקופת  תחילת  על  הכרזה  מהווה  זו  אגרת  פרסום 
כל הליכי הבחירות – באמצעות מערכת מידע וערוצי תקשורת  במהלכה יתקיימו 
נוספים שיעמדו לרשות המועמדים והבוחרים - לכלל התפקידים במוסדות הארגון, 
הועד המנהל  - מועד הכינוס המתוכנן  של   2020 24 מרץ   - ביום ה  עד לסיומם 

החדש הנבחר של "צוות".

לקהל  אישי  ופרסום  בחירות  תעמולת  של  מסרים  במשלוח  שיחפצו  מועמדים 
בוחריהם - באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני )דוא"ל( של 
חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יוכלו לקבל את כתובות הדוא"ל של אותם 
התפוצה  מרשימות  וכתובתם  שמם  את  להסיר  יבקשו  ו/או  ביקשו  שלא  החברים 

)"הודעת סירוב"( על מדיה מגנטית.
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים, יוגבל ויהיה אך לצרכי 
הבחירות. המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו – יחתמו על כתב התחייבות 
למילוי הוראות הדין בייחס להגנת הפרטיות. אין לעשות ברשימות כל שימוש אלא 
לצרכי הבחירות בלבד. הרשימות ישמשו את המועמד ולא יועתקו. לאחר הבחירות 

הרשימות יוחזרו למחוז לא יאוחר מ – 18 מרץ 2020.

חברי ועדת הבחירות הארצית

הערותמחוזתפקידשם משפחהשם פרטידרגהמס"ד
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1,60326336ירושלים

3,8092188314דרום

יו"ר 
"צוות"

-1---1

40,03021-42150סה"כ

מספר הנבחרים הדרוש

*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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לוח זמנים לבחירות 2020

פרטי האירועיום ותאריךמס"ד

שלישי1
22.10.19

הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת 
הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת 

מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות"

שני2
3.12.19

שעה 12:00 מועד אחרון לשליחת טופסי 
מועמדות באתר האינטרנט של "צוות", 
לחברים המעוניינים להציג מועמדותם

שלישי3
14.1.20

פרסום והצגת שמות המועמדים באתר 
האינטרנט של "צוות" 

 שלישי4
25.2.20

"יום הבוחר"- פתיחת הצבעה במערכת 
הממוחשבת בשעה 7:00 סגירה בשעה 22:00 
פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים 

בשעה 10:00 סגירה בשעה 18:00 . סיכום 
תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת 

למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת 
המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים. 

עד יום שלישי5
3.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר 
המחוזות. בחירת גזברי המחוזות, הנהלות 

המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה 
ע"י מועצת המחוז.

ראשון6
8.3.20

מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד 
יו"ר "צוות" למזכירות "צוות"

עד יום חמישי7
12.3.20

בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: 
ס. יו"ר סניף, מזכיר, גזבר

שלישי8
17.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר 
השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.

חמישי9
19.3.20

־כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת האר
צית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.

שלישי10
24.3.20

התכנסות ראשונה של ה"ועד מנהל" לבחירת 
ס. יו"ר הארגון וראשי ועדות
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הבחירות למוסדות "צוות" תש"פ  -  2020

חברות וחברים יקרים! 

מידי 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. 
לבחור  זכות  בעלי  חברים/ות  אלמנות/ים  גמלאים,  כ-40,000  "צוות"  ארגון  מונה  כיום 

ולהיבחר לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות".
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה. חשיבותו המיוחדת נובעת, ממשקלו 

הסגולי, מייחודיותו וממספר חבריו .
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל זרועות הצבא וחילותיו, אשר מעמדם משתנה 
עם שחרורם, ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל. עיקר ייעודו של הארגון להמשיך לדאוג לרווחת 
חבריו, בכל הקשור לזכויות, טיפול בפרט, בריאות וסיעוד, מציאת תעסוקה, הידוק הקשר 
עם צה"ל והקהילה ועידוד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל 
תושבי ישראל. לשם מימוש המטרות החשובות והתנהלות תקינה, נדרשת התחדשות של 

החברות והחברים הפועלים בהתנדבות, בתפקידים השונים במוסדות הארגון.  
קיום  של  והדמוקרטית  הפתוחה  הדרך  מאשר  זאת,  להגשים  יותר  ונאה  טובה  דרך  אין 

בחירות ארציות בארגון, אחת לארבע שנים.
בבחירות 2020 יושמו לקחים שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. חלק מהלקחים 

חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם העמותות. 

הבחירות ב -  2020 ייערכו לראשונה באמצעות המדיה הדיגיטלית העומדת לרשות הארגון. 
באופן שוטף באמצעי התקשורת של הארגון,   יפורסמו  ואופן ההצבעה,  שמות המועמדים 
קישור  "צוות",  של   האינטרנט  באתר  תפורסם  המועמדים  פרטי  עם  דיגיטאלית  חוברת 
לחוברת באתר ישלח לחברים באמצעי התקשורת. לאלה מהחברים שאין ברשותם כתובת 
המזכירות  דרך  או  המחוז,  מזכירות  מול  פרטיהם  את  לעדכן  מתבקשים  אלקטרוני,  דואר 
לנציגיהם  במחוזות  החברים  בין  וההיכרות  הקשר  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  הארצית.  

המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. 
אישי,  באמצעות מחשב  ההצבעה תתאפשר  ידנית.  הצבעה  לא תתאפשר   2020 בבחירות 
טאבלט וטלפונים ניידים. כדי לאפשר לחברים המתקשים בהפעלת אמצעים אלו לממש את 
זכותם לבחור, יפתחו במחוזות ובסניפים עמדות הצבעה ממוחשבות הכוללות הדרכה וסיוע 

במקום, לתפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת )נספח א' כולל עמדות ההצבעה שיפתחו(.
ויו"ר  יו"ר "צוות"  כחלק מהפקת הלקחים מהבחירות הקודמות הוגבל משך הקדנציות של 
המחוזות לשתי קדנציות בלבד, יו"ר סניפים הוגבל לשלוש קדנציות. הכהונה הנוכחית נחשבת 

במניין הקדנציות.
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,     
הנהלת המחוז החדשה תבחר את ס. יו"ר המחוז בישיבתה הראשונה
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מנכ"ל "צוות"       דן נדיב   

דרכי תעמולה וטוהר בחירות: 

של  האינטרנט  באתר  יתפרסמו  "צוות"  במוסדות  לתפקידים  המועמדים  פרטי 
"צוות", בהתאם לפרטים שמסרו המועמדים. 

כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות", תקפיד ועדת הבחירות הארצית על 
האפשרות  מתן  תוך  והוגנות,  חשאיות  שוויוניות,  דמוקרטיות,  בחירות  של  קיומן 
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.
ועדת הבחירות הארצית תפקח על כך שבעלי תפקידים המכהנים במוסדות הארגון 
ביחס  ושיוויוניים  הוגנים  בחירות  כללי  על  ישמרו  מועמדותם,  את  ומציגים  כיום, 
למועמדים אחרים, וימנעו מלהשתמש במסגרת "מסע הבחירות" "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.

המועמדים מתבקשים לשמור על "לשון נקייה" בפרסומים שישלחו לחברים. ועדת 
הרע"  "לשון  משום  בהם  שיש  חריגים  פרסומים  להסיר  רשאית  תהא  הבחירות 

ועלבונות כלפי מועמדים אחרים והארגון.

על כל המועמדים בבחירות, חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של 
גופים מסחריים, חברות פרטיות וציבוריות כגון: בנקים, עיריות, עמותות או גופים 
וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,  ממלכתיים 
לוועדת  לפנות  יש  ספק,  של  מקרה  בכל  אישי.  ופרסום  בחירות  תעמולת  לשם 

הבחירות הארצית לקבלת אשור והכוונה בנושא. 

נקיטה באמצעים נגד מפרי כללי בחירות )סעיף 29 לתקנון הבחירות(,  האמצעים 
והעונשים שוועדת הבחירות הארצית או ועדה מטעמה מוסמכת להטיל על מועמד 
הפחתת קולות ובתנאי   .3 נזיפה    .2 הערה    .1 שהורשע בהפרת כללי הבחירות: 
שלא תעלה על שליש מהקולות שיקבל בבחירות לכל תפקיד אליו היה מועמד 
4. פסילת מועמדות. ועדת הבחירות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים להחליט על 
פרסום ברבים של עונש או אמצעי שנקט ולהורות על אופן הפרסום. החלטות בגין 

הפרת כללי הבחירות יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

ועדת הבחירות הארצית קוראת לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את זכותם 
הדמוקרטית להצביע, להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות" - לשנים הבאות.                                             

חברי הארגון שחשים רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבורים כי הינם בעלי כישורים 
תפקיד  לכל  מועמדות  להגיש  בזאת  נקראים  בארגון,  תפקידים  למלא  ויכולות 

בארגון. ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים - כן ייטב! 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית, הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות" 
מערכת בחירות טהורה, הוגנת ומוצלחת!

שלומי ציפורי, עו"ד   
 יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"                                        
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" - 2020

מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון. 
בבחירות 2020 , יחול "יום הבוחר" בתאריך - 25 פברואר 2020.

"צוות",   של  המעודכן  הבחירות  תקנון  פי  על  מועמדות  להגיש  הרשאים  חברים 
ובארגון  במחוזות  בסניפים,  תפקידים,  על  להתמודד  ומעוניינים  באתר  המפורסם 
יגישו מועמדותם עד ליום 3.12.19 עד השעה 12:00. חבר שמועמדותו לא אושרה, 
רשאי לערער בכתב לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5 מיום קבלת ההודעה.                       
"ביום הבוחר" תפתח מערכת המחשוב להצבעה בשעה 07:00 ועד השעה 22:00.  
ובסניפים  יום קלפיות ממוחשבות במחוזות  באותו  יועמדו לרשות החברים  בנוסף 
נבחרים לטובת חברים שאינם נגישים למחשב או זקוקים להדרכה בתהליך ההצבעה 
הממוחשב. קלפיות אלו יפעלו בין השעות 18:00-10:00 . מומלץ להתעדכן באתר 

האינטרנט של "צוות" לגבי מקום הקלפיות ומועדי פתיחתם.
"ביום הבוחר" יבחרו החברים את בעלי התפקידים למוסדות הבאים:

יושבי ראש הסניפים.  ›
חברי הנהלות הסניפים.  ›

חברי המועצות המחוזיות.  ›
חברי ועדות הביקורת המחוזיות.  ›

שלב עיבוד נתוני ההצבעה יחל עם סגירת הקלפיות. תוצאות ההצבעה יפורסמו תוך 
24 שעות מרגע סגירת ההצבעה, באתר "צוות" ויועברו למחוזות.

לאחר סיום תהליך הבחירות יבחרו:
בסניפים: בעלי התפקידים בסניפים )סגן יו"ר סניף, גזבר ומזכיר(

וחברי  לוועד המנהל הארצי  נציגי המחוזות  גזברי מחוזות,  יו"ר מחוזות,  במחוזות: 
הוועד המנהל המחוזי.

וועדת הביקורת המחוזית תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה.
ביום 17 מרץ 2020 יבחר הגוף הבוחר המורחב )אסיפת הנבחרים + הנהלות הסניפים( 

את יו"ר "צוות". 
חברי אסיפת הנבחרים יבחרו באותו מועד את חברי וועדת הביקורת הארצית וחברי 

חבר השופטים.
"צוות",  בארגון  הבחירות"  "תקופת  תחילת  על  הכרזה  מהווה  זו  אגרת  פרסום 
כל הליכי הבחירות – באמצעות מערכת מידע וערוצי תקשורת  במהלכה יתקיימו 
נוספים שיעמדו לרשות המועמדים והבוחרים - לכלל התפקידים במוסדות הארגון, 
הועד המנהל  - מועד הכינוס המתוכנן  של   2020 24 מרץ   - ביום ה  עד לסיומם 

החדש הנבחר של "צוות".

לקהל  אישי  ופרסום  בחירות  תעמולת  של  מסרים  במשלוח  שיחפצו  מועמדים 
בוחריהם - באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני )דוא"ל( של 
חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יוכלו לקבל את כתובות הדוא"ל של אותם 
התפוצה  מרשימות  וכתובתם  שמם  את  להסיר  יבקשו  ו/או  ביקשו  שלא  החברים 

)"הודעת סירוב"( על מדיה מגנטית.
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים, יוגבל ויהיה אך לצרכי 
הבחירות. המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו – יחתמו על כתב התחייבות 
למילוי הוראות הדין בייחס להגנת הפרטיות. אין לעשות ברשימות כל שימוש אלא 
לצרכי הבחירות בלבד. הרשימות ישמשו את המועמד ולא יועתקו. לאחר הבחירות 

הרשימות יוחזרו למחוז לא יאוחר מ – 18 מרץ 2020.

חברי ועדת הבחירות הארצית

הערותמחוזתפקידשם משפחהשם פרטידרגהמס"ד

יו"ר ציפורישלמהאל"ם1
הוועדה

עו"דארצי

עו"דארצימ"מ יו"ראורנשטייןורדסא"ל2

עו"דארציחברהרצברגיפהסא"ל3

עו"דצפוןחברעמרםחיימיסא"ל4
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לוח זמנים לבחירות 2020

פרטי האירועיום ותאריךמס"ד

שלישי1
22.10.19

הפצת אגרת המנכ"ל ודבר יו"ר ועדת 
הבחירות הארצית ופרסום טפסי הגשת 

מועמדות לתפקידים השונים באתר "צוות"

שני2
3.12.19

שעה 12:00 מועד אחרון לשליחת טופסי 
מועמדות באתר האינטרנט של "צוות", 
לחברים המעוניינים להציג מועמדותם

שלישי3
14.1.20

פרסום והצגת שמות המועמדים באתר 
האינטרנט של "צוות" 

 שלישי4
25.2.20

"יום הבוחר"- פתיחת הצבעה במערכת 
הממוחשבת בשעה 7:00 סגירה בשעה 22:00 
פתיחת קלפיות ממוחשבות במחוזות ובסניפים 

בשעה 10:00 סגירה בשעה 18:00 . סיכום 
תוצאות הבחירות במערכת הממוחשבת 

למועצות המחוזיות, לחברי ועדות הביקורת 
המחוזיות, ליו"ר הסניפים ולהנהלות הסניפים. 

עד יום שלישי5
3.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" המחוזי לבחירת יו"ר 
המחוזות. בחירת גזברי המחוזות, הנהלות 

המחוזות ונציגי המחוזות לוועד המנהל תהיה 
ע"י מועצת המחוז.

ראשון6
8.3.20

מועד אחרון להגעת טפסי מועמדות לתפקיד 
יו"ר "צוות" למזכירות "צוות"

עד יום חמישי7
12.3.20

בחירת בעלי תפקידים בהנהלות הסניפים: 
ס. יו"ר סניף, מזכיר, גזבר

שלישי8
17.3.20

כינוס "הגוף הבוחר" לבחירת יו"ר "צוות", חבר 
השופטים וחברי ועדת הביקורת הארצית.

חמישי9
19.3.20

־כינוס חבר השופטים וועדת הביקורת האר
צית לבחירת יו"ר וסגני יו"ר.

שלישי10
24.3.20

התכנסות ראשונה של ה"ועד מנהל" לבחירת 
ס. יו"ר הארגון וראשי ועדות
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הבחירות למוסדות "צוות" תש"פ  -  2020

חברות וחברים יקרים! 

מידי 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. 
לבחור  זכות  בעלי  חברים/ות  אלמנות/ים  גמלאים,  כ-40,000  "צוות"  ארגון  מונה  כיום 

ולהיבחר לכל תפקיד בכל מוסדות "צוות".
ארגון "צוות" נימנה על הארגונים הגדולים במדינה. חשיבותו המיוחדת נובעת, ממשקלו 

הסגולי, מייחודיותו וממספר חבריו .
ארגון "צוות" הוא הבית של גמלאי צה"ל מכל זרועות הצבא וחילותיו, אשר מעמדם משתנה 
עם שחרורם, ממשרתי קבע לגמלאי צה"ל. עיקר ייעודו של הארגון להמשיך לדאוג לרווחת 
חבריו, בכל הקשור לזכויות, טיפול בפרט, בריאות וסיעוד, מציאת תעסוקה, הידוק הקשר 
עם צה"ל והקהילה ועידוד פעילות חברתית, תרבותית והתנדבותית למען החברים וכלל 
תושבי ישראל. לשם מימוש המטרות החשובות והתנהלות תקינה, נדרשת התחדשות של 

החברות והחברים הפועלים בהתנדבות, בתפקידים השונים במוסדות הארגון.  
קיום  של  והדמוקרטית  הפתוחה  הדרך  מאשר  זאת,  להגשים  יותר  ונאה  טובה  דרך  אין 

בחירות ארציות בארגון, אחת לארבע שנים.
בבחירות 2020 יושמו לקחים שהופקו מהבחירות שהתקיימו בשנת 2016. חלק מהלקחים 

חייבו שינויי תקנון אשר אושרו על ידי אסיפת הנבחרים ורשם העמותות. 

הבחירות ב -  2020 ייערכו לראשונה באמצעות המדיה הדיגיטלית העומדת לרשות הארגון. 
באופן שוטף באמצעי התקשורת של הארגון,   יפורסמו  ואופן ההצבעה,  שמות המועמדים 
קישור  "צוות",  של   האינטרנט  באתר  תפורסם  המועמדים  פרטי  עם  דיגיטאלית  חוברת 
לחוברת באתר ישלח לחברים באמצעי התקשורת. לאלה מהחברים שאין ברשותם כתובת 
המזכירות  דרך  או  המחוז,  מזכירות  מול  פרטיהם  את  לעדכן  מתבקשים  אלקטרוני,  דואר 
לנציגיהם  במחוזות  החברים  בין  וההיכרות  הקשר  את  לשפר  במטרה  זאת  כל  הארצית.  

המועמדים לבחירה למוסדות הארגון. 
אישי,  באמצעות מחשב  ההצבעה תתאפשר  ידנית.  הצבעה  לא תתאפשר   2020 בבחירות 
טאבלט וטלפונים ניידים. כדי לאפשר לחברים המתקשים בהפעלת אמצעים אלו לממש את 
זכותם לבחור, יפתחו במחוזות ובסניפים עמדות הצבעה ממוחשבות הכוללות הדרכה וסיוע 

במקום, לתפעול מערכת ההצבעה הממוחשבת )נספח א' כולל עמדות ההצבעה שיפתחו(.
ויו"ר  יו"ר "צוות"  כחלק מהפקת הלקחים מהבחירות הקודמות הוגבל משך הקדנציות של 
המחוזות לשתי קדנציות בלבד, יו"ר סניפים הוגבל לשלוש קדנציות. הכהונה הנוכחית נחשבת 

במניין הקדנציות.
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,     
הנהלת המחוז החדשה תבחר את ס. יו"ר המחוז בישיבתה הראשונה
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מנכ"ל "צוות"       דן נדיב   

דרכי תעמולה וטוהר בחירות: 

של  האינטרנט  באתר  יתפרסמו  "צוות"  במוסדות  לתפקידים  המועמדים  פרטי 
"צוות", בהתאם לפרטים שמסרו המועמדים. 

כבכל מערכת בחירות כלליות בארגון "צוות", תקפיד ועדת הבחירות הארצית על 
האפשרות  מתן  תוך  והוגנות,  חשאיות  שוויוניות,  דמוקרטיות,  בחירות  של  קיומן 
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.
ועדת הבחירות הארצית תפקח על כך שבעלי תפקידים המכהנים במוסדות הארגון 
ביחס  ושיוויוניים  הוגנים  בחירות  כללי  על  ישמרו  מועמדותם,  את  ומציגים  כיום, 
למועמדים אחרים, וימנעו מלהשתמש במסגרת "מסע הבחירות" "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.

המועמדים מתבקשים לשמור על "לשון נקייה" בפרסומים שישלחו לחברים. ועדת 
הרע"  "לשון  משום  בהם  שיש  חריגים  פרסומים  להסיר  רשאית  תהא  הבחירות 

ועלבונות כלפי מועמדים אחרים והארגון.

על כל המועמדים בבחירות, חל איסור לעשות שימוש באמצעי הפצה ושילוח של 
גופים מסחריים, חברות פרטיות וציבוריות כגון: בנקים, עיריות, עמותות או גופים 
וכן חל איסור לנצל מבצעי קידום מכירות של גופים וחברות כאמור,  ממלכתיים 
לוועדת  לפנות  יש  ספק,  של  מקרה  בכל  אישי.  ופרסום  בחירות  תעמולת  לשם 

הבחירות הארצית לקבלת אשור והכוונה בנושא. 

נקיטה באמצעים נגד מפרי כללי בחירות )סעיף 29 לתקנון הבחירות(,  האמצעים 
והעונשים שוועדת הבחירות הארצית או ועדה מטעמה מוסמכת להטיל על מועמד 
הפחתת קולות ובתנאי   .3 נזיפה    .2 הערה    .1 שהורשע בהפרת כללי הבחירות: 
שלא תעלה על שליש מהקולות שיקבל בבחירות לכל תפקיד אליו היה מועמד 
4. פסילת מועמדות. ועדת הבחירות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים להחליט על 
פרסום ברבים של עונש או אמצעי שנקט ולהורות על אופן הפרסום. החלטות בגין 

הפרת כללי הבחירות יהיו סופיות ובלתי ניתנות לערעור.       

ועדת הבחירות הארצית קוראת לכל בעלי זכות הבחירה בארגון לממש את זכותם 
הדמוקרטית להצביע, להשפיע ולעצב את פני ארגון "צוות" - לשנים הבאות.                                             

חברי הארגון שחשים רצון לתרום ל"צוות" ולחבריו וסבורים כי הינם בעלי כישורים 
תפקיד  לכל  מועמדות  להגיש  בזאת  נקראים  בארגון,  תפקידים  למלא  ויכולות 

בארגון. ככל שירבו מועמדים לתפקידים השונים - כן ייטב! 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית, הנני מאחל לכל חברות וחברי ארגון "צוות" 
מערכת בחירות טהורה, הוגנת ומוצלחת!

שלומי ציפורי, עו"ד   
 יו"ר ועדת הבחירות הארצית –ארגון "צוות"                                        
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דבר יו"ר ועדת הבחירות למוסדות ארגון "צוות" - 2020

מידי ארבע שנים מקיים ארגון "צוות" בחירות כלליות לתפקידים במוסדות הארגון. 
בבחירות 2020 , יחול "יום הבוחר" בתאריך - 25 פברואר 2020.

"צוות",   של  המעודכן  הבחירות  תקנון  פי  על  מועמדות  להגיש  הרשאים  חברים 
ובארגון  במחוזות  בסניפים,  תפקידים,  על  להתמודד  ומעוניינים  באתר  המפורסם 
יגישו מועמדותם עד ליום 3.12.19 עד השעה 12:00. חבר שמועמדותו לא אושרה, 
רשאי לערער בכתב לוועדת הבחירות המרכזית תוך 5 מיום קבלת ההודעה.                       
"ביום הבוחר" תפתח מערכת המחשוב להצבעה בשעה 07:00 ועד השעה 22:00.  
ובסניפים  יום קלפיות ממוחשבות במחוזות  באותו  יועמדו לרשות החברים  בנוסף 
נבחרים לטובת חברים שאינם נגישים למחשב או זקוקים להדרכה בתהליך ההצבעה 
הממוחשב. קלפיות אלו יפעלו בין השעות 18:00-10:00 . מומלץ להתעדכן באתר 

האינטרנט של "צוות" לגבי מקום הקלפיות ומועדי פתיחתם.
"ביום הבוחר" יבחרו החברים את בעלי התפקידים למוסדות הבאים:

יושבי ראש הסניפים.  ›
חברי הנהלות הסניפים.  ›

חברי המועצות המחוזיות.  ›
חברי ועדות הביקורת המחוזיות.  ›

שלב עיבוד נתוני ההצבעה יחל עם סגירת הקלפיות. תוצאות ההצבעה יפורסמו תוך 
24 שעות מרגע סגירת ההצבעה, באתר "צוות" ויועברו למחוזות.

לאחר סיום תהליך הבחירות יבחרו:
בסניפים: בעלי התפקידים בסניפים )סגן יו"ר סניף, גזבר ומזכיר(

וחברי  לוועד המנהל הארצי  נציגי המחוזות  גזברי מחוזות,  יו"ר מחוזות,  במחוזות: 
הוועד המנהל המחוזי.

וועדת הביקורת המחוזית תבחר מבין חבריה את יו"ר הוועדה.
ביום 17 מרץ 2020 יבחר הגוף הבוחר המורחב )אסיפת הנבחרים + הנהלות הסניפים( 

את יו"ר "צוות". 
חברי אסיפת הנבחרים יבחרו באותו מועד את חברי וועדת הביקורת הארצית וחברי 

חבר השופטים.
"צוות",  בארגון  הבחירות"  "תקופת  תחילת  על  הכרזה  מהווה  זו  אגרת  פרסום 
כל הליכי הבחירות – באמצעות מערכת מידע וערוצי תקשורת  במהלכה יתקיימו 
נוספים שיעמדו לרשות המועמדים והבוחרים - לכלל התפקידים במוסדות הארגון, 
הועד המנהל  - מועד הכינוס המתוכנן  של   2020 24 מרץ   - ביום ה  עד לסיומם 

החדש הנבחר של "צוות".

לקהל  אישי  ופרסום  בחירות  תעמולת  של  מסרים  במשלוח  שיחפצו  מועמדים 
בוחריהם - באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדואר האלקטרוני )דוא"ל( של 
חברי אותו המוסד בו הם מתמודדים – יוכלו לקבל את כתובות הדוא"ל של אותם 
התפוצה  מרשימות  וכתובתם  שמם  את  להסיר  יבקשו  ו/או  ביקשו  שלא  החברים 

)"הודעת סירוב"( על מדיה מגנטית.
יודגש כי השימוש בכתובות הדוא"ל שימסרו למתמודדים, יוגבל ויהיה אך לצרכי 
הבחירות. המועמדים שיקבלו לידיהם את הרשימות הללו – יחתמו על כתב התחייבות 
למילוי הוראות הדין בייחס להגנת הפרטיות. אין לעשות ברשימות כל שימוש אלא 
לצרכי הבחירות בלבד. הרשימות ישמשו את המועמד ולא יועתקו. לאחר הבחירות 

הרשימות יוחזרו למחוז לא יאוחר מ – 18 מרץ 2020.

חברי ועדת הבחירות הארצית

הערותמחוזתפקידשם משפחהשם פרטידרגהמס"ד

יו"ר ציפורישלמהאל"ם1
הוועדה

עו"דארצי

עו"דארצימ"מ יו"ראורנשטייןורדסא"ל2

עו"דארציחברהרצברגיפהסא"ל3

עו"דצפוןחברעמרםחיימיסא"ל4

שרוןחברגליקמןאתיסא"ל5

דןחברזיושמעוןאל"ם6

יהודהחברקרקומשהסא"ל7

ירושליםחברפרבראריהסא"ל8

דרוםחברטאובחנןרס"נ9

נציג ארציחבריניב )שיקל(שירנ"ג10
הנגדים

יו"ר ארצימשקיפההר-גדיהודית אל"מ11
ועדת 
ביקורת

פירוט המוסדות שייבחרו ומספר הנבחרים בכל מוסד

מס'המחוז
החברים

נציגי 
המחוז 
לוועד 
המנהל*

חברי
הנהלת 
המחוז

יו"ר 
הסניפים

ועדת 
הביקורת 
המחוזית

**

חברי 
מועצת 
המחוז
***

9,3464209335צפון

5,9633146322שרון

8,2754209331דן

11,0345167341יהודה

1,60326336ירושלים

3,8092188314דרום

יו"ר 
"צוות"

-1---1

40,03021-42150סה"כ

מספר הנבחרים הדרוש

*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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הבחירות למוסדות

"צוות"
תש"פ, 2020

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
רחוב ברוך הירש 14, בני ברק 51202

ת.ד. 2222, בני ברק 51121
טלפון: 03-6173500, פקס: 03-6173520

vote2020@tzevet.org.il :דוא"ל הארגון
www.tzevet.org.il :"כתובת אתר "צוות
פייסבוק: צוות - הבית של גמלאי צה"ל

פריסת עמדות ההצבעה ב"יום הבוחר"

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז הצפון

דרך בר יהודה, 52 נשר03-6173519משרדי המחוז

הרצל 69 חדרה, ת.ד. 050-66977662191חדרה

בעפולה רחוב יהושע 47, ברחבת 03-6173597עמקים
העירייה

שדרות נשיאי ישראל 33, מתחת 03-6173572 כרמיאל
להיכל התרבות

ביאליק 7, נהריה04-9510702גליל מערבי )נהריה(

הגלבוע, ת.ד. 491 טבריה04-6720656גליל תחתון )טבריה(

בית התרבות, שד' קק"ל 25, 03-6173575סניף קריות
קריית מוצקין

מחוז דן

משרדי המחוז )ת"א(
 03-6243250
03-6173523

דרך מנחם בגין 82, תל אביב-יפו

רח' ברוך הירש 14, בני ברק03-6481233מזכירות ראשית 

שילה 62, ראש העין03-6173595ראש העין

03-5012420חולון
"קמפוס חנקין" רחוב חנקין  109, 

חולון 

"בית המתנדב", ז'בוטינסקי 4 פ"ת03-9224167פתח תקווה

מחוז ירושלים

משרדי המחוז 
)ירושלים(

058-5211145
אלוף דוד שאלתיאל 3, בית 

החייל, ירושלים

רח' אצ"ל 5, בית שמש 02-9909878בית שמש

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז יהודה

רח' גאולה 4, רחובות 08-9467062 משרדי המחוז )רחובות(

קק"ל 18, ראשל"צ03-6173552ראשון לציון

שד' האורנים, ת.ד. 1672 רעות 08-9261373 מודיעין, מכבים רעות

רח' האצל 6, אשדוד03-6173581אשדוד

הנשיא 2 מרכז אפרידר, אשקלון 08-6744677 אשקלון

יבנה, פארק מים050-5285807יבנה

מחוז דרום

בית החייל, בית לחם 2, ב"ש08-6431874משרדי המחוז

בית החייל – רח' השיטה 08-63175524אילת

רחבת עין צוקים מקלט עילי טו  052-2712422קריית גת

רח' היוגב 37, מקלט מס' 03-61735785אופקים

מחוז השרון

"בית הפעמון", רח' התע"ש 20, 03-6173531משרדי המחוז )כפ"ס(
כפר סבא

03-6173583 נתניה
רחוב רזיאל 7 )קומה ג'(, נתניה03-6173553

הרצל 2, רעננה03-6173580רעננה

• עמדות ההצבעה יפתחו בשעה 10:00 ועד השעה 18:00
• יתכנו שינויים לרשום בטבלה, יש להתעדכן באתר האינטרנט של "צוות" 

• מקום ושעות פתיחת קלפיות נודדות בסניפים )מרכז הגליל, גליל עליון, רמה"ש, הוד השרון, מצפה רמון,  
  דימונה, ערד, נתיבות/שדרות, מעלה אדומים( יפורסמו באתר "צוות" בהמשך.

לבחור מהבית – פשוט, קל, נוח
מערכת ההצבעה הממוחשבת שתעמוד לרשות החברים "ביום הבוחר" מאפשרת לכל חבר "צוות" לממש 

את זכות הבחירה ולהצביע  למועמדים למוסדות "צוות", אותם רשאי לבחור. 
ניתן להצביע מכל מקום, בבית, במשרד ובכל מקום שיש תקשורת אינטרנטית. 

ההצבעה יכולה להיעשות בעזרת מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 
עמדות ההצבעה בטבלה לעיל הינן עבור חברים שאינם נגישים לאמצעים הנ"ל או שאינם בקיאים בשימוש 

במערכות ממוחשבות. בחירות מוצלחות.

6. 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. במקרה זה יידרש לבצע תהליך הזדהות חדש ולקבל סיסמת כניסה חדשה למערכת. 
   מודגש כי לאחר סיום ההצבעה לא יהיה ניתן לגשת פעם נוספת למערכת ההצבעה.

7. כניסה למערכת תתאפשר רק לחבר "צוות", סיסמת הכניסה תועבר לטלפון הנייד במסרון 
    כפי שרשום ב"צוות". המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות, חבר שנתקל בבעיה בכל שלב    
      של ההצבעה יוכל להתקשר למוקד פניות ולקבל סיוע, מספרי הטלפון במוקד – 03-6173503,

    03-6173514, 03-6173501 – המוקד יפעל ביום הבחירות בלבד. 
8.  אנו מבקשים מכל חבר "צוות" להיכנס לאתר האינטרנט של "צוות" ולוודא שהפרטים    
    האישיים שלו כפי שרשומים בבסיס המידע של "צוות" מעודכנים ובמידת הצורך לעדכם.

9.  חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה - יופיעו באתר האינטרנט של "צוות".  

הליך הבחירות  )הגדרות התקנון(

הנהלות הסניפים -  יתכנסו תוך 10 ימים מהבחירות במועצת המחוז, כל אחת בנפרד, כדי 
וגזבר הסניף. קביעת המועדים והזימונים לכינוסים,  יו"ר הסניף, מזכיר הסניף  לבחור סגן 

ייעשו ע"י מנהל המחוז, אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות - המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים, יתכנס תוך 7 

ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות - יתכנסו תוך 7 ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את 
בעלי התפקידים הבאים: גזבר המחוז, חברי הנהלת המחוז, ואת נציגי המחוז לוועד המנהל 
וניהול ע"י נציגי  הארצי. הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז, תוך ליווי 

המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר" - יתכנס תוך 21 יום מ"יום הבוחר", ב 17 מרץ 2020, כדי לבחור את יו"ר הארגון. 
חברי ועדת הביקורת הארצית, וחברי חבר השופטים למשפט חברים, יבחרו רק על ידי חברי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  ע"י  ייעשה  הארצית  המועצה  לכינוס  החברים  זימון  הנבחרים.  אסיפת 

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 24 שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -  תוך 48 שעות מבחירתם.

פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות", ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר 
השופטים - תוך 4 ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.  

הפעולות בסיום הבחירות

ועדת  יו"ר  באחריות  הארציים  במוסדות  השונים  בתפקידים  לחברים  מינוי  כתבי  הוצאת 
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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הגשת מועמדות

כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז והסניף אליו הוא משויך 
לפי רישומי "צוות". 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.
יהיה למלא  ניתן  "צוות",  יהיו באתר האינטרנט של  טופסי הגשת מועמדות דיגיטאליים 

ולשלוח ישירות דרך האתר, כמו כן יהיה ניתן להדפיס דרך האתר את הטפסים.
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 בהתאם לתקן שנקבע ואשר מייצג את מספר 

נציגי המחוז באסיפת הנבחרים. 
להגשת מועמדות, יש למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של "צוות" ולצרף תמונת 

דרכון צבעונית עדכנית. 
יש לרשום קורות חיים עד 5 שורות בלבד, הכוללים פרטים המייחדים אותך להערכתך. 

באתר  המועמדים  לנתוני  יועתקו  והם  בלבד  המועמד  אחריות  על  הינם  החיים  קורות 
האינטרנט ככתבם וכלשונם, ללא כל עריכה. על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה 

תפקיד מבין התפקידים, ברצונו להגיש את מועמדותו.
זאת  יוכלו לעשות  והסניף,  מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז 
במשרדי המחוז, שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד אליו הם מתמודדים.  
המועמדים יקבלו את הרשימה, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות, למילוי הוראות הדין 
בלבד.  הבחירות  לצרכי  אלא  שימוש  כל  ברשימות  לעשות  אין  הפרטיות.  להגנת  בייחס 
הרשימות ישמשו את המועמד  ולא יועתקו. לאחר הבחירות הרשימות יוחזרו למחוז לא 

יאוחר מ – 18 מרץ 2020.
את טפסי המועמדות יש למלא ישירות באתר האינטרנט של "צוות" באופן מקוון,  ניתן 

להסתייע במזכירות המחוז או מזכירות "צוות" הארצית.
בקשת המועמדות תוגש לא יאוחר מיום 3.12.2019 עד השעה 12:00. 

הבחירות באמצעות האינטרנט
1. מערכת הבחירות ב"צוות" ב 2020 תהיה מערכת ממוחשבת בלבד, לא תתאפשר הצבעה במעטפות.
2. ההצבעה תתאפשר מכל מכשיר המקושר לאינטרנט )מחשב אישי וטלפון נייד( לחברים 

     אשר אינם נגישים למחשב או בקיאים בשימוש במחשב, יפתחו במחוזות ובסניפים קלפיות    
    ממוחשבות בהם יהיה ניתן להצביע ולקבל סיוע והדרכה בתהליך ההצבעה מנציג חברת    

    המחשוב שיהיה במקום.
3. פתיחת מערכת המחשוב להצבעה תהיה "ביום הבוחר" בתאריך 25.2.2020 החל מהשעה 
    7:00 ועד השעה 22:00. הקלפיות הממוחשבות במחוזות ובסניפים )כמפורט בנספח א'(  

    יפתחו בשעה 10:00 ויסגרו בשעה 18:00.
4. ניתן יהיה להיכנס למערכת הבחירות דרך אתר "צוות" )www.tzevet.org.il( וכן מקישורים   
    שישלחו בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS. ההזדהות למערכת הבחירות תהיה באמצעות 

    תעודת זהות ומספר אישי, לאחר ביצוע תהליך ההזדהות תשלח סיסמה אישית זמנית  
    אל החבר באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד שמעודכן בבסיס הנתונים של "צוות". 

    הסיסמה תהיה תקפה למשך מספר דקות.
5. לאחר 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.
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הבחירות למוסדות

"צוות"
תש"פ, 2020

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
רחוב ברוך הירש 14, בני ברק 51202

ת.ד. 2222, בני ברק 51121
טלפון: 03-6173500, פקס: 03-6173520

vote2020@tzevet.org.il :דוא"ל הארגון
www.tzevet.org.il :"כתובת אתר "צוות
פייסבוק: צוות - הבית של גמלאי צה"ל

פריסת עמדות ההצבעה ב"יום הבוחר"

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז הצפון

דרך בר יהודה, 52 נשר03-6173519משרדי המחוז

הרצל 69 חדרה, ת.ד. 050-66977662191חדרה

בעפולה רחוב יהושע 47, ברחבת 03-6173597עמקים
העירייה

שדרות נשיאי ישראל 33, מתחת 03-6173572 כרמיאל
להיכל התרבות

ביאליק 7, נהריה04-9510702גליל מערבי )נהריה(

הגלבוע, ת.ד. 491 טבריה04-6720656גליל תחתון )טבריה(

בית התרבות, שד' קק"ל 25, 03-6173575סניף קריות
קריית מוצקין

מחוז דן

משרדי המחוז )ת"א(
 03-6243250
03-6173523

דרך מנחם בגין 82, תל אביב-יפו

רח' ברוך הירש 14, בני ברק03-6481233מזכירות ראשית 

שילה 62, ראש העין03-6173595ראש העין

03-5012420חולון
"קמפוס חנקין" רחוב חנקין  109, 

חולון 

"בית המתנדב", ז'בוטינסקי 4 פ"ת03-9224167פתח תקווה

מחוז ירושלים

משרדי המחוז 
)ירושלים(

058-5211145
אלוף דוד שאלתיאל 3, בית 

החייל, ירושלים

רח' אצ"ל 5, בית שמש 02-9909878בית שמש

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז יהודה

רח' גאולה 4, רחובות 08-9467062 משרדי המחוז )רחובות(

קק"ל 18, ראשל"צ03-6173552ראשון לציון

שד' האורנים, ת.ד. 1672 רעות 08-9261373 מודיעין, מכבים רעות

רח' האצל 6, אשדוד03-6173581אשדוד

הנשיא 2 מרכז אפרידר, אשקלון 08-6744677 אשקלון

יבנה, פארק מים050-5285807יבנה

מחוז דרום

בית החייל, בית לחם 2, ב"ש08-6431874משרדי המחוז

בית החייל – רח' השיטה 08-63175524אילת

רחבת עין צוקים מקלט עילי טו  052-2712422קריית גת

רח' היוגב 37, מקלט מס' 03-61735785אופקים

מחוז השרון

"בית הפעמון", רח' התע"ש 20, 03-6173531משרדי המחוז )כפ"ס(
כפר סבא

03-6173583 נתניה
רחוב רזיאל 7 )קומה ג'(, נתניה03-6173553

הרצל 2, רעננה03-6173580רעננה

• עמדות ההצבעה יפתחו בשעה 10:00 ועד השעה 18:00
• יתכנו שינויים לרשום בטבלה, יש להתעדכן באתר האינטרנט של "צוות" 

• מקום ושעות פתיחת קלפיות נודדות בסניפים )מרכז הגליל, גליל עליון, רמה"ש, הוד השרון, מצפה רמון,  
  דימונה, ערד, נתיבות/שדרות, מעלה אדומים( יפורסמו באתר "צוות" בהמשך.

לבחור מהבית – פשוט, קל, נוח
מערכת ההצבעה הממוחשבת שתעמוד לרשות החברים "ביום הבוחר" מאפשרת לכל חבר "צוות" לממש 

את זכות הבחירה ולהצביע  למועמדים למוסדות "צוות", אותם רשאי לבחור. 
ניתן להצביע מכל מקום, בבית, במשרד ובכל מקום שיש תקשורת אינטרנטית. 

ההצבעה יכולה להיעשות בעזרת מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 
עמדות ההצבעה בטבלה לעיל הינן עבור חברים שאינם נגישים לאמצעים הנ"ל או שאינם בקיאים בשימוש 

במערכות ממוחשבות. בחירות מוצלחות.

6. 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. במקרה זה יידרש לבצע תהליך הזדהות חדש ולקבל סיסמת כניסה חדשה למערכת. 
   מודגש כי לאחר סיום ההצבעה לא יהיה ניתן לגשת פעם נוספת למערכת ההצבעה.

7. כניסה למערכת תתאפשר רק לחבר "צוות", סיסמת הכניסה תועבר לטלפון הנייד במסרון 
    כפי שרשום ב"צוות". המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות, חבר שנתקל בבעיה בכל שלב    
      של ההצבעה יוכל להתקשר למוקד פניות ולקבל סיוע, מספרי הטלפון במוקד – 03-6173503,

    03-6173514, 03-6173501 – המוקד יפעל ביום הבחירות בלבד. 
8.  אנו מבקשים מכל חבר "צוות" להיכנס לאתר האינטרנט של "צוות" ולוודא שהפרטים    
    האישיים שלו כפי שרשומים בבסיס המידע של "צוות" מעודכנים ובמידת הצורך לעדכם.

9.  חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה - יופיעו באתר האינטרנט של "צוות".  

הליך הבחירות  )הגדרות התקנון(

הנהלות הסניפים -  יתכנסו תוך 10 ימים מהבחירות במועצת המחוז, כל אחת בנפרד, כדי 
וגזבר הסניף. קביעת המועדים והזימונים לכינוסים,  יו"ר הסניף, מזכיר הסניף  לבחור סגן 

ייעשו ע"י מנהל המחוז, אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות - המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים, יתכנס תוך 7 

ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות - יתכנסו תוך 7 ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את 
בעלי התפקידים הבאים: גזבר המחוז, חברי הנהלת המחוז, ואת נציגי המחוז לוועד המנהל 
וניהול ע"י נציגי  הארצי. הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז, תוך ליווי 

המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר" - יתכנס תוך 21 יום מ"יום הבוחר", ב 17 מרץ 2020, כדי לבחור את יו"ר הארגון. 
חברי ועדת הביקורת הארצית, וחברי חבר השופטים למשפט חברים, יבחרו רק על ידי חברי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  ע"י  ייעשה  הארצית  המועצה  לכינוס  החברים  זימון  הנבחרים.  אסיפת 

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 24 שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -  תוך 48 שעות מבחירתם.

פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות", ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר 
השופטים - תוך 4 ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.  

הפעולות בסיום הבחירות

ועדת  יו"ר  באחריות  הארציים  במוסדות  השונים  בתפקידים  לחברים  מינוי  כתבי  הוצאת 
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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הגשת מועמדות

כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז והסניף אליו הוא משויך 
לפי רישומי "צוות". 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.
יהיה למלא  ניתן  "צוות",  יהיו באתר האינטרנט של  טופסי הגשת מועמדות דיגיטאליים 

ולשלוח ישירות דרך האתר, כמו כן יהיה ניתן להדפיס דרך האתר את הטפסים.
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 בהתאם לתקן שנקבע ואשר מייצג את מספר 

נציגי המחוז באסיפת הנבחרים. 
להגשת מועמדות, יש למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של "צוות" ולצרף תמונת 

דרכון צבעונית עדכנית. 
יש לרשום קורות חיים עד 5 שורות בלבד, הכוללים פרטים המייחדים אותך להערכתך. 

באתר  המועמדים  לנתוני  יועתקו  והם  בלבד  המועמד  אחריות  על  הינם  החיים  קורות 
האינטרנט ככתבם וכלשונם, ללא כל עריכה. על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה 

תפקיד מבין התפקידים, ברצונו להגיש את מועמדותו.
זאת  יוכלו לעשות  והסניף,  מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז 
במשרדי המחוז, שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד אליו הם מתמודדים.  
המועמדים יקבלו את הרשימה, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות, למילוי הוראות הדין 
בלבד.  הבחירות  לצרכי  אלא  שימוש  כל  ברשימות  לעשות  אין  הפרטיות.  להגנת  בייחס 
הרשימות ישמשו את המועמד  ולא יועתקו. לאחר הבחירות הרשימות יוחזרו למחוז לא 

יאוחר מ – 18 מרץ 2020.
את טפסי המועמדות יש למלא ישירות באתר האינטרנט של "צוות" באופן מקוון,  ניתן 

להסתייע במזכירות המחוז או מזכירות "צוות" הארצית.
בקשת המועמדות תוגש לא יאוחר מיום 3.12.2019 עד השעה 12:00. 

הבחירות באמצעות האינטרנט
1. מערכת הבחירות ב"צוות" ב 2020 תהיה מערכת ממוחשבת בלבד, לא תתאפשר הצבעה במעטפות.
2. ההצבעה תתאפשר מכל מכשיר המקושר לאינטרנט )מחשב אישי וטלפון נייד( לחברים 

     אשר אינם נגישים למחשב או בקיאים בשימוש במחשב, יפתחו במחוזות ובסניפים קלפיות    
    ממוחשבות בהם יהיה ניתן להצביע ולקבל סיוע והדרכה בתהליך ההצבעה מנציג חברת    

    המחשוב שיהיה במקום.
3. פתיחת מערכת המחשוב להצבעה תהיה "ביום הבוחר" בתאריך 25.2.2020 החל מהשעה 
    7:00 ועד השעה 22:00. הקלפיות הממוחשבות במחוזות ובסניפים )כמפורט בנספח א'(  

    יפתחו בשעה 10:00 ויסגרו בשעה 18:00.
4. ניתן יהיה להיכנס למערכת הבחירות דרך אתר "צוות" )www.tzevet.org.il( וכן מקישורים   
    שישלחו בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS. ההזדהות למערכת הבחירות תהיה באמצעות 

    תעודת זהות ומספר אישי, לאחר ביצוע תהליך ההזדהות תשלח סיסמה אישית זמנית  
    אל החבר באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד שמעודכן בבסיס הנתונים של "צוות". 

    הסיסמה תהיה תקפה למשך מספר דקות.
5. לאחר 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.
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הבחירות למוסדות

"צוות"
תש"פ, 2020

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
רחוב ברוך הירש 14, בני ברק 51202

ת.ד. 2222, בני ברק 51121
טלפון: 03-6173500, פקס: 03-6173520

vote2020@tzevet.org.il :דוא"ל הארגון
www.tzevet.org.il :"כתובת אתר "צוות
פייסבוק: צוות - הבית של גמלאי צה"ל

פריסת עמדות ההצבעה ב"יום הבוחר"

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז הצפון

דרך בר יהודה, 52 נשר03-6173519משרדי המחוז

הרצל 69 חדרה, ת.ד. 050-66977662191חדרה

בעפולה רחוב יהושע 47, ברחבת 03-6173597עמקים
העירייה

שדרות נשיאי ישראל 33, מתחת 03-6173572 כרמיאל
להיכל התרבות

ביאליק 7, נהריה04-9510702גליל מערבי )נהריה(

הגלבוע, ת.ד. 491 טבריה04-6720656גליל תחתון )טבריה(

בית התרבות, שד' קק"ל 25, 03-6173575סניף קריות
קריית מוצקין

מחוז דן

משרדי המחוז )ת"א(
 03-6243250
03-6173523

דרך מנחם בגין 82, תל אביב-יפו

רח' ברוך הירש 14, בני ברק03-6481233מזכירות ראשית 

שילה 62, ראש העין03-6173595ראש העין

03-5012420חולון
"קמפוס חנקין" רחוב חנקין  109, 

חולון 

"בית המתנדב", ז'בוטינסקי 4 פ"ת03-9224167פתח תקווה

מחוז ירושלים

משרדי המחוז 
)ירושלים(

058-5211145
אלוף דוד שאלתיאל 3, בית 

החייל, ירושלים

רח' אצ"ל 5, בית שמש 02-9909878בית שמש

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז יהודה

רח' גאולה 4, רחובות 08-9467062 משרדי המחוז )רחובות(

קק"ל 18, ראשל"צ03-6173552ראשון לציון

שד' האורנים, ת.ד. 1672 רעות 08-9261373 מודיעין, מכבים רעות

רח' האצל 6, אשדוד03-6173581אשדוד

הנשיא 2 מרכז אפרידר, אשקלון 08-6744677 אשקלון

יבנה, פארק מים050-5285807יבנה

מחוז דרום

בית החייל, בית לחם 2, ב"ש08-6431874משרדי המחוז

בית החייל – רח' השיטה 08-63175524אילת

רחבת עין צוקים מקלט עילי טו  052-2712422קריית גת

רח' היוגב 37, מקלט מס' 03-61735785אופקים

מחוז השרון

"בית הפעמון", רח' התע"ש 20, 03-6173531משרדי המחוז )כפ"ס(
כפר סבא

03-6173583 נתניה
רחוב רזיאל 7 )קומה ג'(, נתניה03-6173553

הרצל 2, רעננה03-6173580רעננה

• עמדות ההצבעה יפתחו בשעה 10:00 ועד השעה 18:00
• יתכנו שינויים לרשום בטבלה, יש להתעדכן באתר האינטרנט של "צוות" 

• מקום ושעות פתיחת קלפיות נודדות בסניפים )מרכז הגליל, גליל עליון, רמה"ש, הוד השרון, מצפה רמון,  
  דימונה, ערד, נתיבות/שדרות, מעלה אדומים( יפורסמו באתר "צוות" בהמשך.

לבחור מהבית – פשוט, קל, נוח
מערכת ההצבעה הממוחשבת שתעמוד לרשות החברים "ביום הבוחר" מאפשרת לכל חבר "צוות" לממש 

את זכות הבחירה ולהצביע  למועמדים למוסדות "צוות", אותם רשאי לבחור. 
ניתן להצביע מכל מקום, בבית, במשרד ובכל מקום שיש תקשורת אינטרנטית. 

ההצבעה יכולה להיעשות בעזרת מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 
עמדות ההצבעה בטבלה לעיל הינן עבור חברים שאינם נגישים לאמצעים הנ"ל או שאינם בקיאים בשימוש 

במערכות ממוחשבות. בחירות מוצלחות.

6. 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. במקרה זה יידרש לבצע תהליך הזדהות חדש ולקבל סיסמת כניסה חדשה למערכת. 
   מודגש כי לאחר סיום ההצבעה לא יהיה ניתן לגשת פעם נוספת למערכת ההצבעה.

7. כניסה למערכת תתאפשר רק לחבר "צוות", סיסמת הכניסה תועבר לטלפון הנייד במסרון 
    כפי שרשום ב"צוות". המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות, חבר שנתקל בבעיה בכל שלב    
      של ההצבעה יוכל להתקשר למוקד פניות ולקבל סיוע, מספרי הטלפון במוקד – 03-6173503,

    03-6173514, 03-6173501 – המוקד יפעל ביום הבחירות בלבד. 
8.  אנו מבקשים מכל חבר "צוות" להיכנס לאתר האינטרנט של "צוות" ולוודא שהפרטים    
    האישיים שלו כפי שרשומים בבסיס המידע של "צוות" מעודכנים ובמידת הצורך לעדכם.

9.  חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה - יופיעו באתר האינטרנט של "צוות".  

הליך הבחירות  )הגדרות התקנון(

הנהלות הסניפים -  יתכנסו תוך 10 ימים מהבחירות במועצת המחוז, כל אחת בנפרד, כדי 
וגזבר הסניף. קביעת המועדים והזימונים לכינוסים,  יו"ר הסניף, מזכיר הסניף  לבחור סגן 

ייעשו ע"י מנהל המחוז, אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות - המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים, יתכנס תוך 7 

ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות - יתכנסו תוך 7 ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את 
בעלי התפקידים הבאים: גזבר המחוז, חברי הנהלת המחוז, ואת נציגי המחוז לוועד המנהל 
וניהול ע"י נציגי  הארצי. הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז, תוך ליווי 

המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר" - יתכנס תוך 21 יום מ"יום הבוחר", ב 17 מרץ 2020, כדי לבחור את יו"ר הארגון. 
חברי ועדת הביקורת הארצית, וחברי חבר השופטים למשפט חברים, יבחרו רק על ידי חברי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  ע"י  ייעשה  הארצית  המועצה  לכינוס  החברים  זימון  הנבחרים.  אסיפת 

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 24 שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -  תוך 48 שעות מבחירתם.

פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות", ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר 
השופטים - תוך 4 ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.  

הפעולות בסיום הבחירות

ועדת  יו"ר  באחריות  הארציים  במוסדות  השונים  בתפקידים  לחברים  מינוי  כתבי  הוצאת 
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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הגשת מועמדות

כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז והסניף אליו הוא משויך 
לפי רישומי "צוות". 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.
יהיה למלא  ניתן  "צוות",  יהיו באתר האינטרנט של  טופסי הגשת מועמדות דיגיטאליים 

ולשלוח ישירות דרך האתר, כמו כן יהיה ניתן להדפיס דרך האתר את הטפסים.
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 בהתאם לתקן שנקבע ואשר מייצג את מספר 

נציגי המחוז באסיפת הנבחרים. 
להגשת מועמדות, יש למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של "צוות" ולצרף תמונת 

דרכון צבעונית עדכנית. 
יש לרשום קורות חיים עד 5 שורות בלבד, הכוללים פרטים המייחדים אותך להערכתך. 

באתר  המועמדים  לנתוני  יועתקו  והם  בלבד  המועמד  אחריות  על  הינם  החיים  קורות 
האינטרנט ככתבם וכלשונם, ללא כל עריכה. על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה 

תפקיד מבין התפקידים, ברצונו להגיש את מועמדותו.
זאת  יוכלו לעשות  והסניף,  מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז 
במשרדי המחוז, שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד אליו הם מתמודדים.  
המועמדים יקבלו את הרשימה, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות, למילוי הוראות הדין 
בלבד.  הבחירות  לצרכי  אלא  שימוש  כל  ברשימות  לעשות  אין  הפרטיות.  להגנת  בייחס 
הרשימות ישמשו את המועמד  ולא יועתקו. לאחר הבחירות הרשימות יוחזרו למחוז לא 

יאוחר מ – 18 מרץ 2020.
את טפסי המועמדות יש למלא ישירות באתר האינטרנט של "צוות" באופן מקוון,  ניתן 

להסתייע במזכירות המחוז או מזכירות "צוות" הארצית.
בקשת המועמדות תוגש לא יאוחר מיום 3.12.2019 עד השעה 12:00. 

הבחירות באמצעות האינטרנט
1. מערכת הבחירות ב"צוות" ב 2020 תהיה מערכת ממוחשבת בלבד, לא תתאפשר הצבעה במעטפות.
2. ההצבעה תתאפשר מכל מכשיר המקושר לאינטרנט )מחשב אישי וטלפון נייד( לחברים 

     אשר אינם נגישים למחשב או בקיאים בשימוש במחשב, יפתחו במחוזות ובסניפים קלפיות    
    ממוחשבות בהם יהיה ניתן להצביע ולקבל סיוע והדרכה בתהליך ההצבעה מנציג חברת    

    המחשוב שיהיה במקום.
3. פתיחת מערכת המחשוב להצבעה תהיה "ביום הבוחר" בתאריך 25.2.2020 החל מהשעה 
    7:00 ועד השעה 22:00. הקלפיות הממוחשבות במחוזות ובסניפים )כמפורט בנספח א'(  

    יפתחו בשעה 10:00 ויסגרו בשעה 18:00.
4. ניתן יהיה להיכנס למערכת הבחירות דרך אתר "צוות" )www.tzevet.org.il( וכן מקישורים   
    שישלחו בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS. ההזדהות למערכת הבחירות תהיה באמצעות 

    תעודת זהות ומספר אישי, לאחר ביצוע תהליך ההזדהות תשלח סיסמה אישית זמנית  
    אל החבר באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד שמעודכן בבסיס הנתונים של "צוות". 

    הסיסמה תהיה תקפה למשך מספר דקות.
5. לאחר 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.
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הבחירות למוסדות

"צוות"
תש"פ, 2020

"צוות" ארגון גמלאי צה"ל )ע"ר(
רחוב ברוך הירש 14, בני ברק 51202

ת.ד. 2222, בני ברק 51121
טלפון: 03-6173500, פקס: 03-6173520

vote2020@tzevet.org.il :דוא"ל הארגון
www.tzevet.org.il :"כתובת אתר "צוות
פייסבוק: צוות - הבית של גמלאי צה"ל

פריסת עמדות ההצבעה ב"יום הבוחר"

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז הצפון

דרך בר יהודה, 52 נשר03-6173519משרדי המחוז

הרצל 69 חדרה, ת.ד. 050-66977662191חדרה

בעפולה רחוב יהושע 47, ברחבת 03-6173597עמקים
העירייה

שדרות נשיאי ישראל 33, מתחת 03-6173572 כרמיאל
להיכל התרבות

ביאליק 7, נהריה04-9510702גליל מערבי )נהריה(

הגלבוע, ת.ד. 491 טבריה04-6720656גליל תחתון )טבריה(

בית התרבות, שד' קק"ל 25, 03-6173575סניף קריות
קריית מוצקין

מחוז דן

משרדי המחוז )ת"א(
 03-6243250
03-6173523

דרך מנחם בגין 82, תל אביב-יפו

רח' ברוך הירש 14, בני ברק03-6481233מזכירות ראשית 

שילה 62, ראש העין03-6173595ראש העין

03-5012420חולון
"קמפוס חנקין" רחוב חנקין  109, 

חולון 

"בית המתנדב", ז'בוטינסקי 4 פ"ת03-9224167פתח תקווה

מחוז ירושלים

משרדי המחוז 
)ירושלים(

058-5211145
אלוף דוד שאלתיאל 3, בית 

החייל, ירושלים

רח' אצ"ל 5, בית שמש 02-9909878בית שמש

כתובתטלפוןמחוז/סניף

מחוז יהודה

רח' גאולה 4, רחובות 08-9467062 משרדי המחוז )רחובות(

קק"ל 18, ראשל"צ03-6173552ראשון לציון

שד' האורנים, ת.ד. 1672 רעות 08-9261373 מודיעין, מכבים רעות

רח' האצל 6, אשדוד03-6173581אשדוד

הנשיא 2 מרכז אפרידר, אשקלון 08-6744677 אשקלון

יבנה, פארק מים050-5285807יבנה

מחוז דרום

בית החייל, בית לחם 2, ב"ש08-6431874משרדי המחוז

בית החייל – רח' השיטה 08-63175524אילת

רחבת עין צוקים מקלט עילי טו  052-2712422קריית גת

רח' היוגב 37, מקלט מס' 03-61735785אופקים

מחוז השרון

"בית הפעמון", רח' התע"ש 20, 03-6173531משרדי המחוז )כפ"ס(
כפר סבא

03-6173583 נתניה
רחוב רזיאל 7 )קומה ג'(, נתניה03-6173553

הרצל 2, רעננה03-6173580רעננה

• עמדות ההצבעה יפתחו בשעה 10:00 ועד השעה 18:00
• יתכנו שינויים לרשום בטבלה, יש להתעדכן באתר האינטרנט של "צוות" 

• מקום ושעות פתיחת קלפיות נודדות בסניפים )מרכז הגליל, גליל עליון, רמה"ש, הוד השרון, מצפה רמון,  
  דימונה, ערד, נתיבות/שדרות, מעלה אדומים( יפורסמו באתר "צוות" בהמשך.

לבחור מהבית – פשוט, קל, נוח
מערכת ההצבעה הממוחשבת שתעמוד לרשות החברים "ביום הבוחר" מאפשרת לכל חבר "צוות" לממש 

את זכות הבחירה ולהצביע  למועמדים למוסדות "צוות", אותם רשאי לבחור. 
ניתן להצביע מכל מקום, בבית, במשרד ובכל מקום שיש תקשורת אינטרנטית. 

ההצבעה יכולה להיעשות בעזרת מחשב, טאבלט, טלפון נייד. 
עמדות ההצבעה בטבלה לעיל הינן עבור חברים שאינם נגישים לאמצעים הנ"ל או שאינם בקיאים בשימוש 

במערכות ממוחשבות. בחירות מוצלחות.

6. 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. במקרה זה יידרש לבצע תהליך הזדהות חדש ולקבל סיסמת כניסה חדשה למערכת. 
   מודגש כי לאחר סיום ההצבעה לא יהיה ניתן לגשת פעם נוספת למערכת ההצבעה.

7. כניסה למערכת תתאפשר רק לחבר "צוות", סיסמת הכניסה תועבר לטלפון הנייד במסרון 
    כפי שרשום ב"צוות". המערכת לא תאפשר הצבעות כפולות, חבר שנתקל בבעיה בכל שלב    
      של ההצבעה יוכל להתקשר למוקד פניות ולקבל סיוע, מספרי הטלפון במוקד – 03-6173503,

    03-6173514, 03-6173501 – המוקד יפעל ביום הבחירות בלבד. 
8.  אנו מבקשים מכל חבר "צוות" להיכנס לאתר האינטרנט של "צוות" ולוודא שהפרטים    
    האישיים שלו כפי שרשומים בבסיס המידע של "צוות" מעודכנים ובמידת הצורך לעדכם.

9.  חומר הבחירות – חוברת המועמדים והסבר על תהליך ההצבעה - יופיעו באתר האינטרנט של "צוות".  

הליך הבחירות  )הגדרות התקנון(

הנהלות הסניפים -  יתכנסו תוך 10 ימים מהבחירות במועצת המחוז, כל אחת בנפרד, כדי 
וגזבר הסניף. קביעת המועדים והזימונים לכינוסים,  יו"ר הסניף, מזכיר הסניף  לבחור סגן 

ייעשו ע"י מנהל המחוז, אשר ילווה וינהל את הליך הבחירות.
"הגוף הבוחר" של המחוזות - המורכב ממועצת המחוז וחברי הנהלות הסניפים, יתכנס תוך 7 

ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את יו"ר המחוז.
המועצות המחוזיות - יתכנסו תוך 7 ימים מ"יום הבוחר", כל מחוז בנפרד, כדי לבחור את 
בעלי התפקידים הבאים: גזבר המחוז, חברי הנהלת המחוז, ואת נציגי המחוז לוועד המנהל 
וניהול ע"י נציגי  הארצי. הזימון לכינוס מועצת המחוז ייעשה ע"י מנהל המחוז, תוך ליווי 

המחוז בוועדת הבחירות הארצית.
"הגוף הבוחר" - יתכנס תוך 21 יום מ"יום הבוחר", ב 17 מרץ 2020, כדי לבחור את יו"ר הארגון. 
חברי ועדת הביקורת הארצית, וחברי חבר השופטים למשפט חברים, יבחרו רק על ידי חברי 
הבחירות  ועדת  יו"ר  ע"י  ייעשה  הארצית  המועצה  לכינוס  החברים  זימון  הנבחרים.  אסיפת 

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 24 שעות מבחירתם.
פרסום רשימת חברי אסיפת הנבחרים  -  תוך 48 שעות מבחירתם.

פרסום המועמדים לתפקיד יו"ר "צוות", ולתפקידים בוועדת הביקורת הארצית וחבר 
השופטים - תוך 4 ימים ממועד סגירת הגשת מועמדות ליו"ר הארגון.  

הפעולות בסיום הבחירות

ועדת  יו"ר  באחריות  הארציים  במוסדות  השונים  בתפקידים  לחברים  מינוי  כתבי  הוצאת 
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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הגשת מועמדות

כל חבר רשאי להגיש מועמדות לתפקידים רק במסגרת המחוז והסניף אליו הוא משויך 
לפי רישומי "צוות". 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.
יהיה למלא  ניתן  "צוות",  יהיו באתר האינטרנט של  טופסי הגשת מועמדות דיגיטאליים 

ולשלוח ישירות דרך האתר, כמו כן יהיה ניתן להדפיס דרך האתר את הטפסים.
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 בהתאם לתקן שנקבע ואשר מייצג את מספר 

נציגי המחוז באסיפת הנבחרים. 
להגשת מועמדות, יש למלא את הטופס המקוון באתר האינטרנט של "צוות" ולצרף תמונת 

דרכון צבעונית עדכנית. 
יש לרשום קורות חיים עד 5 שורות בלבד, הכוללים פרטים המייחדים אותך להערכתך. 

באתר  המועמדים  לנתוני  יועתקו  והם  בלבד  המועמד  אחריות  על  הינם  החיים  קורות 
האינטרנט ככתבם וכלשונם, ללא כל עריכה. על החבר לציין ע"ג טופס המועמדות לאיזה 

תפקיד מבין התפקידים, ברצונו להגיש את מועמדותו.
זאת  יוכלו לעשות  והסניף,  מועמדים שיבקשו לקבל את רשימת החברים ברמת המחוז 
במשרדי המחוז, שם תועמד לרשותם הרשימה הרלוונטית לתפקיד אליו הם מתמודדים.  
המועמדים יקבלו את הרשימה, בכפוף לחתימה על כתב התחייבות, למילוי הוראות הדין 
בלבד.  הבחירות  לצרכי  אלא  שימוש  כל  ברשימות  לעשות  אין  הפרטיות.  להגנת  בייחס 
הרשימות ישמשו את המועמד  ולא יועתקו. לאחר הבחירות הרשימות יוחזרו למחוז לא 

יאוחר מ – 18 מרץ 2020.
את טפסי המועמדות יש למלא ישירות באתר האינטרנט של "צוות" באופן מקוון,  ניתן 

להסתייע במזכירות המחוז או מזכירות "צוות" הארצית.
בקשת המועמדות תוגש לא יאוחר מיום 3.12.2019 עד השעה 12:00. 

הבחירות באמצעות האינטרנט
1. מערכת הבחירות ב"צוות" ב 2020 תהיה מערכת ממוחשבת בלבד, לא תתאפשר הצבעה במעטפות.
2. ההצבעה תתאפשר מכל מכשיר המקושר לאינטרנט )מחשב אישי וטלפון נייד( לחברים 

     אשר אינם נגישים למחשב או בקיאים בשימוש במחשב, יפתחו במחוזות ובסניפים קלפיות    
    ממוחשבות בהם יהיה ניתן להצביע ולקבל סיוע והדרכה בתהליך ההצבעה מנציג חברת    

    המחשוב שיהיה במקום.
3. פתיחת מערכת המחשוב להצבעה תהיה "ביום הבוחר" בתאריך 25.2.2020 החל מהשעה 
    7:00 ועד השעה 22:00. הקלפיות הממוחשבות במחוזות ובסניפים )כמפורט בנספח א'(  

    יפתחו בשעה 10:00 ויסגרו בשעה 18:00.
4. ניתן יהיה להיכנס למערכת הבחירות דרך אתר "צוות" )www.tzevet.org.il( וכן מקישורים   
    שישלחו בדואר האלקטרוני ובהודעות SMS. ההזדהות למערכת הבחירות תהיה באמצעות 

    תעודת זהות ומספר אישי, לאחר ביצוע תהליך ההזדהות תשלח סיסמה אישית זמנית  
    אל החבר באמצעות מסרון, למספר הטלפון הנייד שמעודכן בבסיס הנתונים של "צוות". 

    הסיסמה תהיה תקפה למשך מספר דקות.
5. לאחר 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.




