
  

  
 

  "ח כסלו, תש"פכתל אביב,  
  2019דצמבר,   26                 

  
  לכל חברי התאחדות

  33/  2019חוזר מנכ"ל 

  לכבוד 

 המהל/ת הכללי/ת 

  כבדי/תי
  
  
  

   טופס אישור להצבעה באסיפה הכללית ועדכון סדר היוםהדון: 
  
  

מצ"ב טופס אישור מוקדם להצבעה ולהשתתפות באסיפה הכללית של התאחדות התעשייים, אשר  .1
  בכפר המכביה ברמת גן.   18:00  -8:30בשעות    30.1.20  -תתקיים ב

  . 18:00ותתאפשר לאורך כל היום עד לשעה   10:45ההצבעה תחל בפועל בשעה 
  

משלוח טופס "אישור ציג החברה" יחסוך את תהליך הזיהוי והאימות בכיסה שימו לב,  
  ויאפשר כיסה מהירה יותר לאסיפה ולבחירות.

  
  

ציג החברה, אשר שלחה את הטופס מראש, יידרש להזדהות באמצעות תעודת 
  רישיון בעמדות ההרשמה האיגודיות ויקבל פתק הצבעה. \זהות

  
  

לחה את הטופס מראש או שהחליפה את ציגה, יידרש לעבור תהליך  ציג חברה אשר לא ש
" מהחברה ביום האסיפה. תהליך אישור ציג חברהזיהוי ואימות, הכולל משלוח טופס "

  זה עשוי לגזול זמן יקר.
  
  

ההצבעה בפועל תהיה בחדר קלפי, כאשר ציג החברה יקבל מעטפת הצבעה כגד פתק 
  ההצבעה שקיבל בכיסה. 

  
  

באמצעים המפורטים על גב  בהקדםטופס "אישור ציג חברה" אותו יש לשלוח מצ"ב 
  הטופס.

  
בוסף, מצ"ב עדכון לסדר יום האסיפה. הועדה המכיה לאסיפה קיבלה בקשה להעלות הצעה  .2

  לתיקון תקון ההתאחדות. ההצעה מצורפת לחוזר.

  
  
  
  
  
  

  בברכה,
  
  

 רובי גיל
  



 

    

 

     
   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 



 הצעה לשינוי תקנון התאחדות התעשיינים  

מוגשת לוועדה המכינה לאסיפה הכללית שנקבעה ליום   14.2, בהתאם לקבוע בתקנון ההתאחדות סעיף 
כקבוע  של חברי התאחדות  חתימות תמיכה 15הצעה לשינוי תקנון ההתאחדות בצירוף  30/1/2020

 בתקנון.

 דברי הסבר

-לפי הערכות כרוב משמעותי בקרב חברי התאחדות התעשיינים  בישראל הינם מפעלים קטנים ובינוניים 
 מליון ₪ מחזור(.  100עובדים ,עד  100)מפעלים המעסיקים עד  –מהחברים  80%

נשיאות ההתאחדות על תפקידו וכחבר מפעלים הקטנים והבינונים ייבחר להועדה למוצע לקבוע כי יו"ר 
ן חברי המפעלים הקטנים והבינוניים העונים על הגדרה זו .במצב הקיים  כיום נשיאות ידי  ומבי

, או מונו על ידי הנשיא כחברי ההתאחדות  היא זו שבוחרת מבין חבריה שנבחרו רובם באיגודים  השונים
 את יו"ר הועדה למפעלים קטנים ובינוניים קרי אין בחירה ישירה של יו"ר  הועדה .  נשיאות,

ן תקנון ההתאחדות יאפשר למפעלים הקטנים והבינונים לבחור ישירות את נציגם ויבטיח כי המועמד תיקו
באופן דמוקרטי שיביא לכלל ביטוי את רצון המפעלים הקטנים  שיבחר נבחר ע"י הגוף המתאים יותר
 והבינוניים לבחור ישירות את נציגם . 

 הצעה 

 

 הרכב הנשיאות  5.3נשיאות סעיף  5פרק 

 נשיאות ההתאחדות תהיה מורכבת מהאנשים הבאים   .1

 להוסיף את סעיף ח  בנוסח הבא :מוצע 

 "ח.יו"ר המפעלים הקטנים והבינוניים " 

 הסעיף מתחיל בנוסח "כחברי נשיאות התאחדות יוכלו להיבחר..... –סעיף ח הנוכחי יהפוך לסעיף ט 

 

 ועדות  9פרק 

 ועדות קבועות  9.1סעיף 

  1ג ולהוסיף את סעיף ג  מוצע לשנות את סעיף

 סעיף ג בנוסח הקיים קובע 

 יו"ר ועדה קבועה ייבחר ע"י הנשיאות מבין חברי הנשיאות . -ג

   1מוצע להוסיף את סעיף ג 

  1ג 

"יו"ר הועדה  למפעלים קטנים ובינוניים ייבחר על ידי ומבין המפעלים הקטנים והבינוניים שהינם חברי 
 קבוע בתקנון ."התאחדות ובעלי זכות הצבעה כ

 

 חתימות תמיכה בהצעה 



 

 

 

 

 30.01.2020 חמישי  יום -כלליתה לאסיפה יום סדר

 כפר המכביה, רמת גן

 

 

  וארוחת בוקר התכנסות, רישום  08.30-09.30

 

 .סגנים ושני האסיפה ר"יו בחירת – האסיפה פתיחת         9.30 -10.00

 . רובי גינל מר -ההתאחדות ל"מנכ סקירת                                        

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

 מר ליאור לוי.-הצעה לשינוי תקנון ההתאחדות       

 

 .ונאום הנשיא היוצא התעשיינים התאחדות נשיא לכהונת מתמודדיםה נאום          10.00

 

 .קלפיות פתיחת    10.45

 

 .צהרים ארוחת  13.00

 

 .קלפיות נעילת  18.00

 

 .נבחר נשיא נאום, תוצאות הכרזת( משוער)    19.30

 

 

 *סדר היום כפוף לשינויים

 

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

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

 .משתתפים
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