קול קורא לבחירת נציגי צבור בהנהלת מתנס גבעת שמואל
"כל המעוניין להגיש מועמדות לבחירה ל"נציג ציבור" הנהלת מתנס גבעת שמואל והעונה על ההגדרה דלעיל,
יעשה כן בכתב על גבי טופס בקשה שניתן לקבלו במזכירות המתנ"ס החל ב  10אפריל  2019ולהגישו במזכירות
המתנס עד ליום  6מאי  2019שעה  19.00ויקבל אישור מסירה.
הקריטריונים לבחירה:
 בן  21שנה ומעלה תושב רשום בגבעת שמואל לפחות שנתיים מ גיש הבקשה ו/או מי מבני משפחתו רשומים באחת מפעילויות המתנס לפחות שנתיים אחרונותלפני הגשת הבקשה – יתרון
בעל תואר ראשון
 המגיש בעל ניסיון מוכח בפעילות התנדבותית  /קהילתית לפחות שנה קלנדרית במהלך השלוש שניםהאחרונות
 ה מגיש בעל ניסיון ו/או ידע באחד ו/או כמה מהתחומים הבאים :חינוך ,תרבות הפנאי ,גיוסמשאבים ,ניהול כספים ,ניהול כוח אדם.
 מוכנות ומחויבות להשקעה הנדרשת מחבר הנהלה למימוש מטרות המתנ"סלא יוכל להגיש מועמדות ,מי שמתקיימים בו הסייגים הבאים:
לא יכהן חבר הנהלה מי שמשרת את העמותה בשכר .כמו כן לא יכהן חבר הנהלה מי שקרוב משפחתו
משרת את העמותה בשכר.
לא יכהנו כחברי הנהלה בעת ובעונה אחת מי שהם קרובי משפחה.
לא יבחר ולא יכהן כנציג ציבור מי שמכהן באותה עת כחבר מועצה ברשות או דירקטור בחברה או מי
שהוא עובד ציבור שיש לו סמכות ישירה בתחום האזור שבו פועלת העמותה.
לא יכהן אדם כחבר הנהלה אם חוייב בפסק דין מסוג פשע או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי של העמותה
יש עימה קלון ,חמש שנים שקדמו ליום המינוי או ליום הבחירות לנציגי הציבור ,לפי העניין ,וקודם שסיים
לרצות את עונשו בגין אותה עבירה .אדם שעבר עבירת מין ,הונאה ,תרמית ,עבירה על רישום כוזב מסמכי
תאגיד לא יהיה חבר הנהלת העמותה.
לא יציג מועמדותו ,לא ייבחר ולא ימונה אדם לחבר הנהלה כל עוד מתנהלת נגדו חקירה משטרתית או
הוגש נגדו כתב אישום בעבירה מסוג פשע או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי של העמותה יש עימה קלון.

ואולם היועץ המשפטי רשאי לאשר הצגת מועמדים ומועמדות בסייגים שייקבעו על ידו ,פרט לעבירות
המפורטות בסעיף הקודם.
הועדה שמונתה מטעם האסיפה הכללית תתכנס עד ה  15מאי  2019במתנ"ס לשם בחירת "נציגי הציבור",
בהליך הצבעה כפי שיאושר ע"י האסיפה הכללית ,מבין כל מגישי המועמדות כמפורט לעיל.
מקבלי מרב הקולות בהצבעה הנ"ל ,בהתאם להליך הבחירה שנקבע ע"י האסיפה הכללית ,ימונו ל"נציגי
הציבור" להנהלה בגבולות המכסה השמורה ל"נציגי ציבור" בהנהלה".

