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27.1.2016 
    "ז/שבט/תשע"וי 

    
            

 לכבוד
   וועד ארגון המדבירים בישראל חברי

 
  א.נ.,

 
   2016בחירות לוועד הארגון לשנת  הנדון:

 
 
 :הריני להודיעכם כדלקמן ,המכהןהארגון וועד רי י חב"למידע שנמסר לי עבהתאם לעניין שבנדון ובהתייחס  

וועד להשנתיות הבחירות יתקיימו  28.1.2016ביום כי וועד המכהן הי חברי "ענקבע  ,תקנון הארגוןהוראת לבהתאם  .1

  .2016לשנת הארגון 

היבחר ל םהגיש מועמדותל ,הקבועים בתקנוןיכלו חברי הארגון אשר עומדים בקריטריונים  14.1.2016עד ליום  ,ךלפיכ .2

 .2016לשנת  וועד הארגון יכחבר

 :ולהלן שמותיהם וועד הארגון ילהיבחר כחברם מועמדותהגישו חברי ארגון  3 .3

 .רוליזוהר מר  .א

 ציון כראדי.ר מ .ב

  דרור יאיר.מר  .ג

 ("טרפיםצשלושת המ"להלן )

 

 יכחבר יבחרלה םמועמדות תשגלהעומדים בקריטריונים הדרושים צטרפים מהשלושת כל כי  ,עולהבדיקה שקיימתי מ .4

 .וועד הארגון

 :תפקידם כחברי הוועד ולהלן שמותיהםסיים כי ברצונם ל ,מכהניםחברי וועד  השלושהודיעו  במקביל, .5

 אלי לוגסי.מר  .א

 ארז טימור.מר  .ב

 בועז קייזרמן.מר  .ג

 "(שלושת הפורשים"להלן )

 

שלושה חברי ישנם מצד אחד ו ארגון יכהנו חמישה חבריוועד הארגון ב ,י תקנון הארגון"עפעובדה כי ולאור ה על כןשר א .6

הגישו מועמדותם להיבחר ששלושה חברי ארגון ישנם שני, הצד המתפקידם כחברי וועד הארגון והודיעו על סיום וועד 

כחברי שלושת המצטרפים יכנסו ו 2016שנת להארגון וועד בחירות ל לא יתקיימוכחברי וועד הארגון, 

כחברי יחברו כאשר שלושת המצטרפים  ,הוועד הפורשים חבריוועד הארגון במקומם של שלושת 

 מר דני יגר ומר איתי ארנון. ,והמכהניםשני חברי הוועד הנותרים  לאהוועד 
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 :2016חברי וועד הארגון לשנת שמות הלן ל .7

  דרור יאיר. מרוציון כראדי  ן, מר זוהר ליור, מרני יגר, מר איתי ארנודמר 

והאיכותית המרובה והשקעתם  תםיעשיעל  ,לשלושת חברי הוועד הפורשיםגדולה זו ברצוני לומר תודה ת בהזדמנו .8

המשך לכמו כן, הנני מייחל לשלושת המצטרפים החדשים לוועד הארגון והצלחה רבה ולאחל המדבירים ארגון ובת לט

 בירים בפרט. בכלל והמדהמדבירים ארגון לטובת הארגון וועד חמשת חברי בין ויעיל  , נעיםשיתוף פעולה פורה

 נעים ופורה לכולם.כנס  .9

 
 

 ,בכבוד רב                          
 , עו"דשרון שמואל                                              

 ארגון המדבירים בישראל  –ש "יועמ          
  

   


