
 

 
 

 2022 ספטמבר  6         
 לכבוד 

  אביב חצבני 
  האיגוד   ת/מנהל 

 התעשיינים    התאחדות
 
 
 .נ. ג /א

 תעשיות המזון   הגשת מועמדות לתפקידים ציבוריים במוסדות איגוד
 ובהתאחדות התעשיינים  

 
ב שיתקיימו  הבחירות  ה לקראת  הכללית  מסגרת  בזאת  ה  , המזוןאיגוד  של  אסיפה  מציע  נני 
 מועמדותי לתפקיד/ים כדלקמן: 

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

 חתימות תמיכה(   10)בצירוף  גודייו"ר הא ❑

 מקומות(  15) גודיחבר הנהלת א ❑

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

   מקומות( 7)  גוד במועצת התעשיינים של ההתאחדותינציג הא ❑

 .  (הכוללים את יו"ר האגוד  ,מקומות 3) בנשיאות  ההתאחדותנציג האיגוד   ❑
למעט חברות קונצרן, רק בעלי התפקידים הבאים רשאים להגיש מועמדות לנשיאות 

 ההתאחדות: יו"ר, בעלים, דירקטור ומנכ"ל חברה.
 
 

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

 בעלים ❑

 שותף  ❑

 חבר מועצת מנהלים )דירקטור(  ❑

'חבר הנהלה עובד חברה' רשאי להיבחר רק באישור בעלים ו/או    מנהל עובד חברה )שכיר( ❑
 מנכ"ל החברה 

 

 17:00עד השעה   11.202232. -תאריך ה לא יאוחר מ :מועד אחרון להגשת מועמדות
 

 

 __________________________:  שם המפעל  ____________שם:_______________

 ______________________________________ :מייל ___________________:טלפון 

 _______  _______________:_________ת המועמדחתימ ______________ : אריךת

 חתימות וחותמת החברה: __________________  

 

 
 

שמפעלם ללא חובות עבר ואשר השלימו תשלום  * בעלי הזכות לבחור ולהיבחר הינם מועמדים 
 13.11.2022, זאת עד ליום 2022של שלושה רבעונים לשנת 

 

 
 



 

 
 

 
 לוועדות הציבוריות / המקצועיות של מטה התאחדות התעשיינים הגשת מועמדות 

 
התאחדות  פנימיות של  מקצועיות/ /לוועדות הציבוריות החברה  בנוסף, ניתן למנות נציגי

. אלו ועדות המורכבות מנציגי כלל האיגודים בהתאחדות ומטרתן לגבש את התעשיינים
 מאקרו שונים, כל ועדה על פי תחומה.   העמדת ההתאחדות בנושאי 

 
כי נציגים מטעם   ת/אנא סמן/י וועדות פנימיות של התאחדות התעשיינים בהן הינך מעוניין

 : חברתך יהיו חברים
ניתן לציין ליד כל ועדה שם נציג/ה או לחלופין למלא   -שונים לכל ועדה)אם מדובר בנציגים  

 ( טופס זה מספר פעמים

 
 

 ____ שם:__________________ שם המפעל: _______________________________ 
 

 תפקיד:_____________________________________________________________
 

 דוא"ל  : _______________________________  _______________________ טלפון :  
 
 

 ועדת כספים   ❑

 ורגולציה  ועדת כלכלה  ❑

 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  ❑

 ועדת תקינה  ❑

 פורום מנהלי כספים בתעשייה ❑

 ועדת לוגיסטיקה  ❑

 ועדת תכנון ובניה  ❑

 food@industry.org.ilנא להגיש את הטפסים למייל: 


