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  לכל חברי התאחדות
  2/  2020חוזר מנכ"ל 

   לכבוד 
 המהל/ת הכללי/ת 

  
  כבדי/תי

  
  
 
לא יהיה אפשר להצביע ללא אישור  בבחירות לתפקיד שיא התאחדות התעשייים  .1

 . השתתפות חתום על ידי החברה

מי שלא שלח את אישור ההשתתפות מראש, יידרש לעבור תהליך בירור מול החברה   .2
  לרבות חתימה על תצהיר בפי עורכי דין.

המאשרת את קבלת  חברות ששלחו טפסים שמצאו תקיים, קיבלו הודעת טקסט  .3
  הטופס למי שהוגדר כמצביע מטעם החברה. 

הכם מתבקשים להעביר את הטופס המצורף חתום כדרש  כדי לחסוך תהליך זה,  .4
  בהתאם להחיות על גב הטופס.

מותית בתשלום בפועל של דמי החבר של שי תשומת לבכם כי זכאות להצבעה  .5
 . 12:00ה בשע 27.1.20עד ליום  2019הרבעוים הראשוים של 

-03להסדרת התשלום, יש לפות לאיגוד הרלבטי או לאגף כספים בהתאחדות בטלפון  .6
5198851 

-08:30בשעות    30.1.20ייערכו בכפר המכביה בתאריך    2020הבחירות והאסיפה הכללית   .7
 לערך. 10:45. ההצבעה תפתח בשעה 18:00

 03-5198835ר, לשאלות או הבהרות יתן לפות ליועץ המשפטי, עו"ד אייל פרובל .8
eyalp@industry.org.il 

 

  

   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

 :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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