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29.5.2022   
 

 לשכת המהנדסים  –של ועדת בחירות     2הנדון: הודעה מספר 

 
 מתכבדת הוועדה להודיע כדלקמן:  23/05/2022בהתאם להחלטת וועדת הבחירות מיום 

נקבע ספר הבוחרים (רשימת בעלי זכות הבחירה) בלשכת   13/09/2022לקראת הבחירות הקבועות ליום 
המהנדסים ליום הבחירות. כל המעוניין לעיין בספר הבוחרים או לבחון את הימצאותו בספר הבוחרים, 

  beatrice@aeai.org.ilמתבקש לפנות למנהלת מחלקת דמי חבר בלשכת המהנדסים באמצעות דוא״ל: 
 . 03-5205810 או בטלפון: 

 יום מיום פרסום הספר.  14ערעור הנוגע לספר הבוחרים צריך להיות מוגש  תוך  
 

הוועדה מתכבדת בזאת לפרסם את חלוקת הצירים בוועידה הארצית, אשר ייבחרו בכל יחידת  
 .הצבעה בהתאם לנספח ב'

 
בהתאם ללו״ז שאושר, כל המעוניין וזכאי להתמודד על תפקיד ציר בוועידת הלשכה, יגיש את מועמדותו עד  

. מועמדותו תוגש על פי הטפסים המאושרים בזאת בידי וועדת הבחירות וימלאו את הטופס  14.8.2022ליום 
 ). 2א׳  –ו  1כאמור בו (נספח א׳

 .   beatrice@aeai.org.ilבאמצעות המייל לכתובות דוא״ל:טופס הבקשה להתמודדות יוגש 
עם הגשת הטופס יינתן למגיש אישור על הגשת הטופס, תוך ציון כי האישור ניתן טרם בדיקת הזכאות  

 ואישור וועדת הבחירות. 
 

חודשים לפני יום הבחירות ושילם   5בלשכה לפחות   הזכות לבחור ולהיבחר היא לכל חבר לשכה אשר היה חבר
 יום לפני יום הבחירות/   86 –את דמי החבר עד ועבור שנת הבחירות- לא יאוחר מ 

 מי שמעוניין להציג רשימה מטעמו לכהונה כצירים בוועידה יגיש מועמדותו על גבי הטופס  המצורף/  
כל רשימת מועמדים תישא את חתימתו של מגיש הרשימה וכל אחד מהמועמדים יחתום על הסכמתו להופיע  

 כמועמד/ 
 שכה/  חברי לשכה בעלי זכות בחירה רשאים להגיש רשימת מועמדים מלאה לוועידת הל 61
 חברי אגודה מקצועית בעלי זכות בחירה רשאים להגיש רשימת מועמדים מלאה מחברי אותה אגודה/   41

 " חברים בעלי זכות בחירה רשאים להגיש מועמד אחד/ 6כל 
 

 הוועדה תבדוק את כשירות המועמדים ותפרסם את רשימת המועמדים שאושרו. 
 

 . 16.08.2022ום הרשימה תפורסם באתר לשכת המהנדסים וזאת עד לי 
 

 

 מאיר מלכה, מהנדס 

 יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 
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 1א'נספח 
 

 13.09.2022הבחירות לוועידה הארצית 
 

 טופס הגשת מועמדות לכהונת ציר/ת הוועידה הארצית 
 ) 16:00שעה  14.08.2022(יוגש עד  

 
 ת.ז. __/__/__/__/__/__/__/__/__     ___________________________ :הח"מ  אני

 ספרות)  9)                                         (שם משפחה + שם פרטי(                              
 

 סניף: ________________  _ __________________________________ל: דוא" 
 (מחוז)          כתובת מייל)                                              (                                       

 
 שם מעסיק ______________________________  

 
 

 . המהנדסים לשכתמגיש בזאת את מועמדותי לוועידה הארצית של  
 אבחר. פיהם אם -אני מכיר את תקנוניה ומתחייב לפעול על

 
 

 תאריך:___________________           חתימה: ________________________ 
  
 

 חלק זה ימולא ע"י הממונה על ארגון הבחירות 
 
 . מאשר קבלת הטופס ביום : ___________________________ 1
 
 . המהנדסים לשכת . מאשר/לא מאשר את המועמדות בהתאם לתקנון בחירות 2
 
 תן אישור:  . נימוקים לאי מ 3

 המועמד אינו מופיע בספר הבוחרים  3.1    
 המועמד לא מילא פרטיו כנדרש בטופס  3.2    
חרת:  אסיבה3.3    

______________________________________ ________________________   
         _____________________________________________________________ _ 

 
 על החתום: 

 
 _______ __________________    _______ __________________ 

 חותמת הארגון            חתימת מנהלת מחלקת חברות     
 ביאטריס קונסטנטין            
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 2'אנספח 

 
 13.09.2022הבחירות לוועידה הארצית 

 
 טופס הגשת מועמדות לכהונת ציר/ת הוועידה הארצית 

 )16:00שעה  14.08.2022(יוגש עד 
 

המהנדסים ומצהירים כי אנו   לשכתאנו אשר פרטינו להלן וחתומים מטה מתכבדים בזאת להגיש את מועמדותינו לוועידה הארצית של 
 מכירים את תקנוניה ומתחייבים לפעול על פיהם אם נבחר.

 
 מקום עבודה: ___________________     מחוז: ___________________   

 

 
 

 מאשר קבלת הטופס ביום : ___________________________
 
 

 האגודה העותומנית. בהתאם לתקנון בחירות הסתדרות המהנדסים  √ -של המסומנים ב מאשר את המועמדות
 

 האגודה העותומנית.בהתאם לתקנון בחירות הסתדרות המהנדסים  X -של המסומנים ב מאשר את המועמדות לא 
 

 מצ"ב. נימוקים לאי מתן אישור 
 

 על החתום: 
 

_________________________     _________________________ 
 חותמת הארגון              מנהלת מחלקת חברות חתימת     

   ביאטריס קונסטנטין             
 

 
 ת"ז מספר 

 ספרות)  9(
משפחה + שם  שם 

 חתימה  טלפון נייד  דוא"ל  פרטי

1  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__  

2  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

3  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

4  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

5  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

6  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

7  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

8  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

9  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
  

10  __/__/__/__/__/__/__/__/__ 
    

__/__/__/__/__/__/__ -   __/__/__ 
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 נספח ב'       
 
 
 

 טבלה צירים    
   

 מקום עבודה / סניף 
 סה"כ 

 אחוזים  סה"כ 
 63.79% 192 תעש"א 

 0.66% 2 בזק 
 0.66% 2 צה"ל 

 3.65% 11 מקורות 
 3.99% 12 תע"ש 

 5.32% 16 איגוד בניה 
 3.32% 10 התאחדות האדריכלים 

 0.66% 2 מהנדסי ערים 
 1.00% 3 רכבת ישראל 
 0.66% 2 מכון התקנים 
 0.66% 2 נתיבי ישראל 

 0.66% 2 רותם 
 0.66% 2 ים המלח 

 0.66% 2 תרכובות ברום 
 0.66% 2 קמ"ג 
 0.33% 1 רש"ת 
 1.00% 3 תומר 
 11.63% 35 לשכה 
 100% 301 סה"כ 


