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 ,שלום רב

 

 

 שינוי תקנון אלו"טהנדון: 

 

 ,שבמסגרתו הוסכם הקייםאישרה האסיפה הכללית את התקנון  28/09/2016 -באסיפה הכללית שהתקיימה ב

בהתאם התקיימו הבחירות האחרונות  להורים שהם אפוטרופסים ו/או לאפוטרופסים.שהחברות באלו"ט הינה 

 ., שבהם השתתפו רק הורים שהם אפוטרופסים ו/או אפוטרופסים2017בשנת 

שהיה זהה  ,נוהל בחירותעם  יחדבקשה להצגת מועמדות  ,2017לראשונה מאז  ,לכלל חברי אלו"ט הלפני כשנה נשלח

אפוטרופסים יש את הזכות  או/ורק להורים שהם אפוטרופסים לפי הנוהל  .2017לנוהל הבחירות שהתקיימו בשנת 

 לבחור ולהיבחר.

הורים שאינם אפוטרופסים. אנו סבורים את מועמודתם של שוועדת הבחירות אישרה  ,הופתענו לגלות ,למרות זאת

 ,של סעיף זהנציין שאי קיומו . להציג מועמדות ,להורה שאינו אפוטרופוסבניגוד לתקנון, אישרה וועדת הבחירות ש

שלקחו אחריות מלאה על ילדיהם ומייצגים  כעמותת הורים ומרקם עמותת אלו"ט, ישנה באופן משמעותי את הרכב

 כפי שכיוונו מיסדיה.  ,אותם

בין הנהלות "הקהילה" במסגרת הליך גישור הבחירות נדחו מסיבות שונות ואחת מהן הייתה לנסות להגיע להסכמות 

סוגיית החברות באלו"ט שעימה הזכות לבחור ( 1שתי סוגיות בולטות: )שונים וביניהם  שאיםעל נו ,ו"דיור ותעסוקה"

קיימנו חילופי מכתבים מול במקביל  .מכך חיים על כל המשתמע( הבטחת האיתנות הכלכלית לבתים ל2) -ולהיבחר  ו

 . במטרה למנוע עיוות של התקנון אשר לא צלח וועדת הבחירות לרבות העברת חוות דעת משפטיות

הורים שאינם תהליך הגישור לא צלח ולאחרונה וועדת הבחירות אישרה שגם לאחר כל נסיונותינו ומאמצינו הרבים, 

 .יוכלו לבחור ולהיבחר להנהלת הקהילה כפי שציינה בנוהל הבחירות (19אפוטרופסים )לאחר גיל 

 -ה הכללית בהקיים ולהגיע לאסיפתקנון לשינוי  לאשר לפנות אליכם בבקשהמציאות זו הביאה אותנו להחלטה 

 .17:00בשעה אביב -במרכז רבין בתלשתתקיים  27.06.2022

לתת בטחונות ראויים לדיירי הבתים לשמר את מרקם העמותה והמוצע לאישורכם מביא לידי ביטוי את הצורך התקנון 

בנוסף נעשו התאמות בעיקר  .בד בבד עם התפתחות העמותה והרחבת השירותים לכלל החברים לחיים עד סוף ימיהם

 טכניות לנושאים הקיימים.

 מצ"ב התקנון החדש המוצע לאישור האסיפה:

 

 תקנון החדש המוצע לאישור האסיפהה

 

 נשמח לעמוד לרשותכם לקבלת הבהרות למי שמעוניין.

 

 על החתום:

 

אמירה מורג, יורם סדן, אורני איזקסון, פאר, אשר זיסמן, רפי סילמן, שמואל מירון, עמי לוי, אפי שנהר, -אפרת עציון

 דור.-אליאב שנינמרוד נגב, 


