
 

 
 

 

 2020, באוקטובר  18         

 לכבוד

  מר ניר קנטור 

  האיגוד מנהל 

 moran@industry.org.il  –שליחת הטופס באמצעות מייל לכתובת   התעשיינים   התאחדות

 

 א.נ.

הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות  הגשת מועמדות לתפקידים  ציבוריים במוסדות איגוד 

 10/12/2020 -הסביבה  ובהתאחדות התעשיינים בישראל

ה, יאיגוד הכימשל אסיפה הכללית מסגרת הב 10/12/2020-בתאריך הלקראת הבחירות שיתקיימו 

 הנני מציע בזאת מועמדותי לתפקיד/ים כדלקמן:  ,פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

 במשבצות המתאימות, ניתן להציג מועמדות ליותר מתפקיד אחד (  X) נא סמן 

 

 (  לחצו כאן << –למילוי טופס תמיכה  – חתימות תמיכה 10גוד  )בצירוף ייו"ר הא ❑

 מקומות(  9גוד )יחבר הנהלת א ❑

 בחר:  חבר / יו"ר(   3גוד )סה"כ יחבר ועדת ביקורת של הא ❑

  מקומות( 7גוד במועצת התעשיינים של ההתאחדות )ינציג הא ❑

 ( הכוללים את יו"ר האגוד  ,מקומות 2תאחדות )נציג האיגוד  בנשיאות  הה ❑

 *נא סמן  בעיגול  תחת איזו קטגוריה תקנונית הנך מועמד לכהונה הציבורית הנ"ל  

 בעלים  •

 שותף •

 חבר מועצת מנהלים )דירקטור(  •

 מנהל עובד חברה )שכיר(  •

  18/11/2020 -תאריך הלא יאוחר מ :מועד אחרון להגשת מועמדות
 

 : __________________________ שם המפעל ____________שם:_______________

 __________ ____________________________:מייל  ___________________:טלפון

 _______  _______________:_________ ת המועמד חתימ  ______________ : אריך ת

 חתימות וחותמת החברה: __________________  

 הנהלת החברה ידי -אישור המועמדות על * לתאגידים נדרש 

 תפקיד בחברה: ______________ ______________ _________________: המאשר  שם

 

 moran@industry.org.il  –שליחת הטופס באמצעות מייל לכתובת 

 

 

 את תשלומי דמי החבר מפעלם השליםשועמדים ם מינבעלי הזכות לבחור ולהיבחר ה

ניתן לשלם עד לשלושה ימים לפני )  2020שנת רבעונים של ב 2-להתאחדות לכל הפחות ל

 (האסיפה
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בהן מינוי נציגים לוועדות הציבוריות פנימיות והפורומים של התאחדות התעשיינים 

 הנכם מעוניינים להיות נציגי האיגוד

 תאריך:____________   שם המפעל:_______________________  

 דוא"ל  טלפון  תפקיד שם הנציג שם הוועדה 

      ועדת כספים   •

      ועדת כלכלה •

ועדת רגולציה   •

 וקשרי ממשל 
  

   

      ועדת סחר חוץ  •
ועדת איכות  •

 הסביבה 
     

      ועדת עבודה •
הועדה לחינוך  •

טכנולוגי  

 והכשרה
  

   

הועדה  •

לתעשייה קטנה 

 ובינונית
  

   

      ועדת חדשנות •
פורום נשים   •

 בתעשייה 
     

      ועדת כחול לבן •
      ועדת אנרגיה •

פורום מנהלי   •

כספים  

   בתעשייה 

   

ועדת תכנון  •

   ובניה

   

 


