
 

 

 8112, יולי 16                                  

 חבר/ה  נכבד/ה,

 

 הזמנה   לאסיפה  הכללית

 ובחירות למוסדות האיגוד

 

 , (במועד יום ההשתלמות הארצי) 91.90.40הנך מוזמן לאסיפה הכללית שתתקיים ביום שלישי 

 , באולם ההרצאות בקיבוץ שפיים. 90.00החל מהשעה ואשר תוכרז 

 ספר של משתתפים.מ היה מניין חוקי, לפי התקנון, תידחה האסיפה בשעה אחת ותתקיים בכלאם לא י

 סדר היום:

 : פתיחת האסיפה הכללית
 
 אד הוק –בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה (  1
 שמעון סודאימר  –דו"ח יו"ר האיגוד (  8
 ישי מנקדימר  –דו"ח ועדת ביקורת (  3
 שאלות ותשובות(  4
 ת המועמדים הצג ( 5
   הצבעה לפי אזורי בחירה–בחירת מוסדות האיגוד  ( 6
  

 49:10  שעת פתיחת הקלפיות:

 40:99שעת סיום ההצבעה:       

 : בהתאם להחלטת מוסדות העמותה 

 .יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה 6942-6942חבר ששילם את דמי החבר לשנים  

  .יהיה זכאי לבחור בלבד 6942-6940חבר ששילם את דמי החבר לשנים  

 -יהיה באפשרותך לממש כחוק את זכותך לבחור ולהיבחר –במידה ששילמת את דמי החבר עבור השנים המצוינות לעיל 
 בהתאמה. במידה שלא, או ששולם באופן חלקי, ניתנת לך האפשרות להסדיר התשלום כאמור, 

 .8112באוגוסט  5לא יאוחר מיום 
 
 ה הזכות לבחור ולהיבחר בכפוף להוראות תקנון האיגוד, כפי שיהא בתוקף במועדים הרלוונטיים. לחבר העמות **

 לפיכך, הזכות לבחור ו/או רשימת המועמדים הסופית יהיו כפופים לתקנון האיגוד שיהיה תקף במועד הבחירות ואין לראות     
 ברשימת המועמדים שלהלן רשימה סופית ומוחלטת.    
 
 
 



 

 

 

 רוט מס' החברים שיש לבחור לכל אחד ממוסדות העמותה :להלן פי

 (4(  ירושלים )6(  דרום )0(  צפון )0מרכז )           חברים : 42  -חברי המועצה  *

 (4( ירושלים )4(  דרום  )4(  צפון )6חברים :                 מרכז ) 0  -ועדת בקורת     *

 (4( ירושלים )4(  דרום  )4(  צפון )6חברים :          מרכז ) 0 –וע' ברורים ומשמעת  *

 

 ת האיגודרשימת המועמדים למועצ

 

 אזור מרכז

  

    דיין ספי . 5          גולני שאלתיאל . 4              בן נאים גד  . 3              בונה יובל   .8                אלישע שי   .1

 שמעון ראובן . 11          קומפל ירון     . 9            סודאי שמעון . 2              מרר משה   .7                   לוי ארנון. 6

 

 אזור צפון

  

 .   רכליס דן         6         קורץ דני  . 5        סבח ויקטור  . 4      לאופר יוסף . 3      הדר אייל  .8בירקנפלד איתן      .  1

  

 

 אזור ירושלים

 

 שאולוף עודד .  1

 

 אזור דרום

 

 ישראל אבנר . 3            הרצל שי.  8        אלעטאונה עאזי .  1

 



 

 

 

    ועדת ביקורתרשימת המועמדים ל

 

 

 מרכז  אזור

 

 .  ממברג חיים3     גולד מיכה     .  8        אשכנזי ניסים       . 1

 

 

 אזור דרום             אזור ירושלים                           צפוןאזור   

 

 ליאלוגסי .   1             אפרים יסוביץ א . 1      פולק משה   .1 

 

        

 ועדת בירורים ומשמעתרשימת המועמדים ל 

 

 

 מרכזאזור 

 

 יק רוני.  צוו3           לוי עמוס    .  8                  כהן שרלי.  1

 

 

 אזור דרום        אזור ירושלים                 אזור צפון

         

   אהרון יוסי . 1                    בנג'אן אורי  .  1                       ה דודרעמי   .1


