מי זכאי לבחור ולהיבחר?
 .1זכאי לבחור "חבר הפורום" – ששילם דמי חברות
שנתיים בשנת החברות בה מתקיימות הבחירות
ל"פורום לביטחון ואבטחה" ,ועומד בקריטריונים
לחברות בפורום זה.
 .2זכאי להיבחר "חבר הפורום" – ששילם דמי
חברות שנתיים ל"פורום לביטחון ואבטחה" בעל
ותק של שנה אחת לפחות כחבר ,ועומד
בקריטריונים לחברות בפורום זה.

שיטת ההצבעה  -מקוונת
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9

כאמור חבר פורום ששילם דמי חברות שנתיים בשנת החברות בה מתקיימות הבחירות
שמכל סיבה שהיא לא הגיע לכנס הפורום לביטחון ואבטחה ביום הבחירות ה-
 – 28/04/2021רשאי להצביע באופן מקוון.
ההצבעה המקוונת אינה מיועדת למשתתפי הכנס.
ביום הבחירות יועלו לאתר "הפורום לביטחון ואבטחה" שמות המועמדים לבחירה
להנהלת הפורום ולוועדת הביקורת.
על המצביע לרשום במייל את שמו המלא ,עד  5מועמדים לחברי הנהלת הפורום ועד 2
מועמדים לוועדת הביקורת .
למען הסר ספק :מייל אשר סומנו בו  5או פחות מ 5-מועמדים (להנהלת הפורום) ,ו2 -
מועמדים לוועדת הביקורת או פחות מ 2-הוא מייל כשר ,אך מייל אשר סומנו בו למעלה
משניהם בהתאמה מועמדים הוא בחירה פסולה.
כתובת המייל של השולח חייבת להיות כתובת מייל המוכרת והרשומה בפועל בשנת
החברות .2021
ההצבעה המקוונת תפתח להצבעה החל מ 27/04/2021 -מהשעה  14:00ועד לשעה
 ,00:00לא יתקבלו הצבעות שנשלחו שאינן בטווח השעות הנ"ל.
המייל למשלוח הבחירה הואbchirot21@gmail.com :
למען הסר ספק ,רק מזכיר הפורום וחברי וועדת הקלפי נגישים למייל זה וחלה עליהם
חובת סודיות מוחלטת ושמירה על טוהר הבחירות.

שיטת ההצבעה  -ידנית
.1

.2
.3
.4
.5

.6
.7

המצביע יפנה לשולחן וועדת הקלפי ,יציג תעודת זהות או רישיון נהיגה או
דרכון בתוקף ,או תעודת חבר .ועדת הקלפי תוודא כי שמו מופיע כחבר
בפורום והמצביע יחתום את שמו בספר ויהא רשאי להצביע.
המצביע יקבל טופס הצבעה חתום על ידי נציג וועדת הקלפי.
המצביע יסמן על טופס ההצבעה את שמות המועמדים שבחר.
על המצביע לסמן שמות של עד  5מועמדים לחברי הנהלת הפורום ו -עד 2
מועמדים לוועדת הביקורת ,על גבי טופס ההצבעה שקיבל
למען הסר ספק ,טופס אשר סומנו בו  5או פחות מ 5-מועמדים (להנהלת
הפורום) ,ו2 -מומעדים לוועדת הביקורת או פחות מ 2-הוא טופס כשר ,אך
טופס אשר סומנו בו למעלה משניהם בהתאמה מועמדים הוא טופס פסול.
הנחיה זו תודפס בצורה בולטת בטפסי ההצבעה.
המצביע ישלשל את טופס ההצבעה חתום ע"י ועדת הקלפי לתיבת הקלפי.

טפסי בחירה

לו"ז הבחירות
שלישי 27.4.2021
14:00

פתיחת הקלפי המקוונת

00:00

סגירת הקלפי המקוונת

רביעי 28.4.2021
13:45

פתיחת הקלפי הידנית

14:15
20:00

סגירת הקלפי הידנית.

פרסום תוצאות הבחירות ושמות הנבחרים

ראשון 02.05.2021
10:00

סוף זמן הגשת ערעורים

