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 2021נובמבר   42 -  לוח זמנים לבחירות - ועדת הבחירות המרכזית

 

כל   לתשומת הלב:  הזמנים,  לוח  הבחירות,  ועדת    ,הנהלים  ,המידעתקנון  של  מטעמה  וההודעות  הטפסים 

 הבחירות המרכזית יתפרסמו באתר הלשכה.  

 קבוע באתר.   המשתתפים בבחירות מתבקשים לעיין באורח                            

 פרסם באתר. לא תתפרסמנה ולא תשלחנה הודעות אישיות המידע כולו ית

אמצעות  במסירה והגשה של חומר או מסמכים לוועדת הבחירות המרכזית יש לבצע פניות,  

 . ance.org.il@insur2021bhirot:  ילמי  בכתובת נורית סימן טוב ' הגבהוועדה  תמזכיר

 
      

 לבחירותהעיקרי לוח הזמנים 
 

ימים לפני     סעיף    מס"ד 
 פירוט                תאריך   הבחירות 

 "היום הקובע" לעניין הזכות להיבחר 24/05/2021 185 )ת( 2.4 1

 1ועדת הבחירות ישיבה מספר  09/06/2021 169 2.1 2

 וחרים בפרסום ראשון של ספר ה 08/07/2021 138 4.5 3

 2בחירות ישיבה מספר ועדת  15/07/2021 131   4

 מועד אחרון לערעורים על הכללה או אי הכללה בספר הבוחרים 09/08/2021 108 4.6 5

 "היום הקובע" לעניין הזכות לבחור   23/08/2021 94 )ת( 2.4 6

רציים ליו"ר  אהודעה בדבר האפשרות להגיש מועמדות למוסדות   25/08/2021 92 6.2וכן  5.3 7
 מועצה הארציתסניף ולנציגי סניף ב

 3ועדת הבחירות  ישיבה מספר  30/08/21 88   8

 פרסום החלטות וועדת הבחירות בערעורים על ספר הבוחרים. 12/09/2021 74 4.7 9

 פרסום ספר הבוחרים הסופי  12/09/2021 74   10
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ימים לפני     סעיף    מס"ד 
 פירוט                 תאריך   הבחירות 

הגשת כל המועמדויות לוועדת הבחירות )לגבי המוסדות   29/09/2021 57 5.6 11
 הארציים, לגבי מועמדות ליו"ר סניף ולמועצה הארצית(  

)ישיבה ארוכה בנושאים: אישור /   4ועדת הבחירות ישיבה מספר  03/10/2021 53   12
 פסילה / תיקונים בכל המועמדויות(  

 שור / פסילה / תיקונים לגבי כל המועמדויות  קבלת החלטות : אי 03/10/2021 53 6.7 13

 פרסום החלטות הוועדה )אישור / פסילה / תיקון ליקויים(  05/10/2021 51 5.6 14

 הגשת בקשות מתוקנות לכל המועמדויות   07/10/2021 49 6.8 15

 + המועמדים    5ועדת הבחירות ישיבה מספר  10/10/2021 46   16
 לקראת היערכות לכנס אלמנטר()

17 5.7 44 12/10/2021 
החלטות וועדת הבחירות המרכזית בערעורים על פסילת  

מועמדות וכן מועד אחרון להכרעה בבקשות מתוקנות וכן פרסום  
 ההחלטות 

 פרסום סופי של רשימת המועמדים 20/10/2021 36 5.8 18

 תעמולת בחירות מותרת   21/10/2021 35 5.10 19

 יום הבחירות  24/11/2021 ----------------   20

פעילות של חברי ועדת הבחירות המרכזית במשך כל שעות היום   24/11/2021 ----------------   21
 במחוזות, פגישת זום לאישור תוצאות הבחירות בערב 

 תוצאות הבחירות פרסום  24/11/2021 ----------------   22

  עד יומיים אחרי 9.18 23
 מועד אחרון להגשת ערעור לוועדת הבחירות  26/11/2021 פרסום תוצאות 

ים ממועד  י יומ 9.18 24
 מועד אחרון למתן החלטות לערעורים   30/11/2021 הגשת הערעור 

25 9.2 
יום ממועד   30

פרסום תוצאות  
 הבחירות 

 רצית מועד אחרון לכינוס מועצה א  23/12/2021

 

 זית.החלטת וועדת הבחירות המרכלים ניתנים לשינוי בהתאם  המועד  *
 

 

 

 

 בברכה,
 

    נתק עו"ד חיים 

 יו"ר וועדת הבחירות המרכזית 


