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הלשכה לטכנולוגיות 
המידע בישראל
ע”ש שלמה טירן

IT
The Israeli Chamber 
of Information Technology

חברות וחברי לשכה יקרים,

שהנשיאות  לאחר  הלשכה,  של  החדשה  לנשיאות  הבחירות  ייערכו  שעות(   72 )במשך   21/3/21  – ב 
כמפורט  הלשכה  וחברי  חברות  ע"י  נבחרת  הנשיאות  שנים.   3 של  קדנציה  זה  במועד  תסיים  הנוכחית 

בתקנון הלשכה.

ועדת הבחירות של הלשכה לטכנולוגיות המידע )ע"ר( קוראת לחברות וחברי הלשכה להציג 
את מועמדותם לכהונה בנשיאות הלשכה )הועד המנהל(.

יוכלו  הלשכה(,  באתר  )מפורסם  התקנון  בתנאי  ועומדים  בתפקיד  לכהן  כמתאימים  עצמם  הרואים  חברים 
ולהיות  וחדשים  קיימים  ופרויקטים  יוזמות  לקדם  בישראל,   IT  – ה  קהילת  על  להשפיע  וייבחרו  במידה 
מעורבים בהחלטות הנוגעות לפעילותה השוטפת של הלשכה. חברי הנשיאות והנהלת הלשכה )המכהנים 

בהתנדבות(, נוטלים חלק פעיל בפעילויות הלשכה ובניהולה.

לנשיאות  בחירות  מקיימת  שנים   3  – ל  שאחת  )מלכ"ר(  מקצועית  עמותה  הינה  המידע  טכנולוגיות  לשכת 
הלשכה )18 חברים( המהווה את "דירקטוריון" העמותה )הועד המנהל(. 

מתוך חברי הנשיאות נבחר יו"ר הלשכה ונבחרת הנהלת הלשכה.

מי רשאי להציג מועמדות וכיצד? ומי רשאי לבחור

3 חודשים טרם יום קיום  רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר נשיאות, כל חבר שהצטרף ללשכה לפחות 
הבחירות, דהיינו הצטרף לא יאוחר מ – 23/12/20.

 ,)https://www.israel-it.org/regulations הלשכה:  באתר  בתקנון  לעיין  )ניתן  התקנון  בתנאי  העומד  חבר 
ומעוניין להציג את מועמדותו לכהן בנשיאות הלשכה, ישלח לועדת הבחירות תיאור קצר המציג את עצמו, 

עיסוקו, ניסיונו המקצועי, חזונו לגבי הלשכה וכדו' וכן תמונת ראש באיכות טובה.

יש לשלוח בדוא"ל לכתובת:  info@israel-it.org  עד ולא יאוחר מ – 07/01/21 בשעה 24:00

ועדת הבחירות תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון ותיידע את המועמדים
עד ליום  10/01/21.

זכאים לבחור מי שרשום כחבר לשכה והצטרף ללשכה לא יאוחר מ – 06/02/21.

בואו להשפיע על קהילת ה – IT בישראל בשלושת השנים הקרובות!

שימו לב!

בחירות לנשיאות הלשכה 2021
)דירקטוריון הלשכה/הועד המנהל(

הזדמנות להשפיע בשלוש השנים הקרובות
על פעילות הלשכה ועל קהילת ה – IT בישראל 

בברכה,
ועדת הבחירות

לשכת טכנולוגיות המידע בישראל

מועד אחרון להגשת 
מועמדות לנשיאות

זכאות להצביע בבחירות –חבר 
לשכה עם חברות בתוקף עד 45 

יום לפני מועד הבחירות

6.2.21 7.1.21

מועד אחרון להצטרפות 
ללשכה על מנת שיתאפשר 
להגיש מועמדות לנשיאות

23.12.20
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