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 יקרים,אלו"ט ה וחברותחברי 

 

 

 הזמנה להשתתף בבחירות למוסדות האגודה ובאסיפת חברים הנדון :

 

 .ואסיפת חברים בחירות למוסדות האגודהעתידות להתקיים  2022בחודש יוני 

ת להנהלות ולוועד ותההיערכות לבחירות החלה לפני כחודש ימים, עת שלחנו אליכם הזמנה להציג מועמד

 בימים אלו אנו נערכים לקראת הבחירות עצמן והאסיפה.  .הביקורת

 

 אני קורא לכם לממש את זכותכם, להגיע ולהשפיע.

 

. הנכם זכאים לבחור נציגים עבור ההנהלה הרלוונטית לכם בבחירות אלו יבחרו נציגים לשתי הנהלות

 בהתאם לסיווג המפורט להלן:

 

לילד/ה או  ,מי שהוא הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוסזכאי לבחור כל  להנהלת דיור ותעסוקה .1

 נציגים.  8הבוחר רשאי להצביע עבור עד  -רת בית לחיים המופעלת ע"י אלו"טבוגר/ת המתגורר/ת במסג

 נציגים.   12בחרו סה"כ יית דיור ותעסוקה להנהל

 

ה או בוגר/ת /זכאים לבחור כל מי שהוא הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוס, לילד להנהלת קהילה .2

להנהלה זו יתקיימו הבחירות לפי  מתגורר/ת במסגרת בית לחיים המופעלת ע"י אלו"ט שאינו/אינה

 סיווג גיל:

שהגישו מועמדות בסיווג גיל  המועמדים שנים פחות יום, יבחר את  18כל מי שילדו בגיל עד  .א

 וג זה. נציגים מסיו 6נציגים. סה"כ ייבחרו  4הבוחר רשאי להצביע עבור עד  -זה

 -שהגישו מועמדות בסיווג גיל זה המועמדים שנים ומעלה, יבחר את  18כל מי שילדו בגיל  .ב

 נציגים מסיווג זה.  6נציגים. סה"כ ייבחרו  4הבוחר רשאי להצביע עבור עד 

   נציגים. 12להנהלת קהילה ייבחרו סה"כ  

  

אף מועמד מקרב ל לוקר אשד, נבקש להפנות את תשומת לבכם לכך, שפרט לגב' מיכ -וועדת ביקורת .3

. על פי התקנון, מספר החברים המינימלי בוועדת הביקורתחברי העמותה, לא הציג מועמדות לכהונה 

. יהיה חבר המועצה הציבוריתמחבריה שלושה, בכפוף לכך שלפחות אחד הנו הדרוש לוועדת הביקורת 

ומשכך לתפקודה התקין של העמותה נזכיר כי תפקידיה של וועדת הביקורת הם רבי משמעות וחיוניים 

)טופס הגשת מועמדות  אנו קוראים בזה לחברי עמותה נוספים להגיש מועמדות לוועדת הביקורת

יום קודם ניתן להגיש מועמדות לוועדת הביקורת עד  .(26.4.22נשלח במסגרת הדיוור הראשון ביום 

 . 26.6.22 -תאריך הב ,מועד האסיפה הכלליתל

לא יגיש מועמדות נוסף, פרט לגב' מיכל לוקר אשד, עמותה  חבר, אף זהד מועד עהיה וכי  ,יובהר

 . מונו לוועדת הביקורת שניים מחברי המועצה הציבוריתיתכן ויילוועדת הביקורת, 

 



 

 

 דגשים והבהרות נוספות .4

רשומים כחברי ה רק אספות הכלליות של העמותה, מסגרת הבבהצבעות זכאים לבחור ולהשתתף  .4.1

 .2023-2021שילמו דמי חבר לשנים  אשרו אלו"ט

 

 חייב להציג אישור אפוטרופסות ,ומעלה 18הורה שהוא אפוטרופוס/אפוטרופוס לבוגר מגיל  .4.2

 ברישום לקלפי וברישום לאסיפה הכללית. 

 

ומעלה, מוזמן להעביר את אישור  18במטרה להקל על המצביעים, כל אפוטרופוס לבוגר מגיל  .4.3

, קודם לתאריך הבחירות ולא yonitf@alut.org.ilמצעות המייל האפוטרופסות למטה אלו"ט, בא

 .  9.6.22יאוחר מיום 

 

בעמותה שהלוקה באוטיזם מכוחו הוא מעוניין להצביע רשום חבר עם זאת ועל אף האמור לעיל,  .4.4

אי לפנות למטה אלו"ט, באמצעות ואין לו אפוטרופוס ממונה, יהא רש 19בבחירות, עבר את גיל 

או  yonitf@alut.org.il :דוא"להבאמצעות , .6.229מיום   , לא יאוחרפרידלינגיונית עו"ד 

קבלת צורך ל ,בבקשה מנומקת, 16:00-09:00ה' בין השעות -בימים א' 03-7238342בטלפון 

ללא הצגת אישור האפוטרופסות, ואישור זה, גם  אישור ועדת הבחירות לממש את זכות הבחירה,

חבר זה כל יתר הוראות על אם יינתן, יוצג על ידו בעת מימוש זכות ההצבעה. ניתן האישור, יחולו 

 .הדנות במימוש זכות ההצבעה בשינויים המחויביםהבחירות, נוהל 

 

חבר באמצעות הטופס המקוון שבאתר האינטרנט של העמותה,  שימו לב שניתן לשלם דמי .4.5

כאמור, תשלום דמי החבר . https://srv.alut.org.il/alutbillme/base/billme.php -בלינק

 מאפשר להשתתף באספות הכלליות של העמותה, לבחור ולהיבחר.

 

ר אחד. שני קולות( שהינם מכוחו של ילד/בוג 2תתאפשר הצבעה של עד שני חברים בעמותה ) .4.6

 של דמי חבר.  בתשלום אחדהקולות המוענקים לכל משפחה כלולים 

 

הזכאי להצביע ונבצר ממנו להגיע לקלפי ו/או לאסיפה, רשאי להסמיך את  חבר אלו"ט .4.7

ההורה/אפוטרופוס השני של אותו ילד/בוגר להצביע עבורו בקלפי ו/או באסיפה באמצעות החבר/

והצגתו על ידי מיופה הכוח, יחד עם  למכתב זה כנספח ג' נוסח ייפוי הכוח המצורףחתימה על 

 צילום ת.ז./רישיון נהיגה/דרכון של מייפה הכוח, בעת הרישום לקלפי ו/או לאסיפה.

 

של אותו ילד/בוגר רשומים כחברים באלו"ט, על מנת שניתן יהיה לנצל החברים יש לוודא ששני  .4.8

אינו רשום כחבר באלו"ט, ניתן להגיש  את שני הקולות. במקרה שאחד מההורים/אפוטרופוסים

)ככל שהוא אפוטרופוס טבעי או אפוטרופוס ממונה על אותו , 02.6.22בקשה לרישום עד ליום 

 -הטופס המקוון שבאתר האינטרנט של העמותה, בלינק באמצעותילד/בוגר( 

https://alut.org.il/?page_id=243דוא"ל, או באמצעות ה family1@alut.org.il.  שאלות

mailto:yonitf@alut.org.il
mailto:yonitf@alut.org.il
mailto:family1@alut.org.il


 

, בין השעות בימים ראשון עד חמישי, 03-5115000 ובירורים בנושא הצטרפות, ניתן להפנות לטלפון

9:00-14:00. 

 

" טופס הצהרת אפוטרופוס יחידיחיד יהא זכאי לקבלת שני קולות, בתנאי שהגיש את " חבר .4.9

והציג בעת , 26.4.22הבחירות וכמפורט במכתבנו מיום  לאישור ועדת הבחירות, כנדרש בנוהל

 . הרישום לקלפי/לאסיפה את האישור החתום ע"י יו"ר ועדת בחירות

 

ט' -המצ"ב כנספחים ח' ,הצעות לשינוי תקנון העמותהשתי הוגשו  -לתשומת לבכם .4.10

 ההצבעה עליהן תתקיים במהלך האסיפה.ולהלן 

 

 

 

 בברכה,

 
 עמוס שפירא 
 יו"ר אלו"ט

 
 
 
 

 הנספחים הבאים: למכתב זה מצורפים ❖

 

 חוברת המועמדים -נספח א -

 מועדי הבחירות במוקדים השונים. - נספח ב' -

 .ייפוי כוח המוענק להורה שני או אפוטרופוס נוסףטופס  – נספח ג' -

 הזמנה לשמש כמשקיפים במוקדי הבחירות. - נספח ד' -

 סדר יום לאסיפה הכללית. - נספח ה' -

 סעות לאסיפה הכללית ומפת הגעהמידע על ה -נספח ו' -

 החלטת וועדת הבחירות לגבי הדרך למשלוח דיוור מטעם המועמדים -נספח ז -

ונוסח תקנון אשר כולל כל השינויים הצעה לשינוי תקנון , מכתב מקדים -3ח' -1ח' יםנספח -

 מטעם הנהלת דיור ותעסוקההמבוקשים, 

 ת קהילהמכתב מקדים והצעה לשינוי תקנון מטעם הנהל -נספח ט' -

 

 


