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 לכל חברי התאחדות                 

  2019/  32 חוזר מנכ"ל                    

  לכבוד  
  המהל /ת הכללי/ת

   
  כבדי/תי

 
  

סדר יום ואישור הצבעה באסיפה הכללית ובבחירות לתפקיד שיא התאחדות הדון: 
  התעשייים

  
  בכפר המכביה, רמת גן 8:30-18:00בשעות  30.1.20

  
 אשר ,2020-2022התעשייים לשים  התאחדות שיא  לתפקיד  המועמדים שי  . 1

  :הים המכיה הועדה י"ע אושרה מועמדותם
  

   שמואל דורשטיין מר         רון תומר      ד"ר           
  
  . סדר יום לאסיפה ב"מצ  . 2
  
עד לתאריך   לשלוח  מתבקשים  הכם  אותו   השתתפות והצבעה  אישור  מצ"ב טופס  . 3

כספים. לוחותכם, יתן לצלם את הטופס בטלפון הסלולרי ולשלוח   לאגף  20.1.20
או  nili@industry.org.il –או למייל  050- 7478759-פרו לוואטסאפ שמס

 . 5198757-03לשלוח בפקס 
  

בעלים או בעלי זכות בחירה הים בעלי התפקידים הבאים בחברה:  -שימו לב       
או מהל (אשר מועסק ישירות בחברה  )דירקטור( מהלים מועצת שותף או חבר

  בעלת זכות ההצבעה). 
  
  

 אשר חברה ציג, הבחירות והלי סדרי בושא המכיה הועדה להחלטת בהתאם
  בכיסה  לבצע יצטרך ,רישוםהמוקדם באמצעות טופס  רישום ללאלאסיפה  יגיע

אא העבירו וטרחה. לפיכך,  זמן יגזול אשר , החברה של ואישור זיהוי, אימות
 במסודר ובהקדם טופס אישור ההשתתפות המצורף.

  
  המשפטי,  היועץ אייל פרובלר,  ד "לעו לפות יתן שאלות או/ו וספים  לפרטים  . 4

 eyalp@industry.org.il -במייל או 5198835-03  בטלפון:
 

 
  בברכה, 

  
  
  

 רובי גיל 

  



 

 

 

  

  30.01.2020 חמישי  יום -כלליתה לאסיפה יום סדר

  כפר המכביה, רמת גן

  

  

   וארוחת בוקר התכסות, רישום    08.30-09.30

  

  .סגים ושי האסיפה ר"יו בחירת  – האסיפה פתיחת          9.30 -10.00

  . רובי גיל מר– ההתאחדות ל"מכ סקירת                                           

  . ברוך מאיר מר– ביקורת ועדת ר"יו ח"דו                                           

  

  .ואום השיא היוצא התעשייים התאחדות שיא לכהות מתמודדיםה אום            10.00

  

  .קלפיות פתיחת       10.45

  

  .צהרים ארוחת    13.00

  

  .קלפיות עילת    18.00

  

  .בחר שיא אום, תוצאות הכרזת) משוער(       19.30

  

  

  *סדר היום כפוף לשיויים

  

 3.5 סעיף 3 לפרק בהתאם - הרי, הדרוש החוקי המיין יהיה לא הקבועה השעה עד אם*

 מספר בכל חוקית ותהיה, מקום ובאותו תאריך באותו  09:30 בשעה תיפתח האסיפה -לתקון

  .משתתפים

                                                                                     



 

    

 

     
   בישראל התעשייים התאחדות :לכבוד

  

  בישראל התעשייים התאחדות  של הכללית באסיפה ציג אישור: הדון
  ג"ר ,המכביה כפר, 30.1.2020 חמישי  יום

  
  אשר יצביע מטעמו הו: החברה ציגוכי  הכללית באסיפה תףשת כי לאשר הריו

  

  ______________________________שם החברה 

  

  מהל בחברה  \דירקטור  \שותף  \(הקף בעיגול): בעלים  בחברה הזכאיתהציג  תפקיד

  

  ____________________ז.ת _______של הציג ___________ משפחה ושם שם

  

   ________________סלולרי של הציג   טלפון

  

  שם החותם ותפקידו בחברה              חתימה וחותמת החברה                      תאריך

  

  

_____               __________________________                ______________  

  

 להצבעה זכאות ולחברה במידה בכיסה, ההצבעה פתק את יקבל החברה ציג  •

 אייל ד"עו המשפטי ליועץ לפות יתן  הבהרות או לשאלות. הכללית באסיפה

  eyalp@industry.org: מייל, 03-5198835: טל- פרובלר

 :20.1.20עד לתאריך יש לסרוק/לצלם טופס זה ולשלוח באחת מהאופציות הבאות 
 nili@industry.org.ilדוא"ל: 
   7478759‐050פ: אוואטס
 03-5198757           :פקס

 ציגים שיגיעויידרשו לעבור תהליך זיהוי ואימות -ללא משלוח מוקדם של האישור 

 :ציגי החברההל בחברהרשאים לשמש כהל אשר מועסק  מבחברה  באופן ישיר(רק מ
 שותף, חבר מועצת מהלים (דירקטור)\הזכאית יהיה זכאי להצביע בשם החברה), בעלים

 א ודאוכדי שתהיו זכאים להצביעכי הסדרתם את תשלום דמי החבר עם האיגוד א 
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