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 כפר המכביה 30.1.20החיות ליום הבחירות  :הדון

 
 

בכפר   30.1.20הבחירות לתפקיד שיא התאחדות התעשייים תערכה ביום חמישי הקרוב  . 1
כפר המכביה). ההצבעה היא לתפקיד שיא התאחדות התעשייים  -המכביה ברמת גן (בווייז

    בלבד. 
 

חברי התאחדות התעשייים אשר הסדירו את תשלום דמי החבר עד לתאריך  רשאים להצביע: . 2
. רשאים להצביע גם חברי איגוד התעשייה הקיבוצית אשר קיבלו הודעה על זכאותם.27.1.20

    
 

הכללית   . האסיפה8:00יתחיל מהשעה  תהליך ההרשמה וקבלת פתקי ההצבעה האישיים . 3
) תפתח הקלפי להצבעת החברים 10:30ומיד עם סיומה (בסביבות השעה  9:30תתחיל בשעה 

אא הערכו בהתאם.  -. בשעות הבוקר צפוי לחץ בעמדת ההצבעה18:00ותהיה פתוחה עד השעה  
    

 
עליכם לגשת לשולחן  -באם העברתם טופס אישור השתתפות וקיבלתם סמס המאשר זאת . 4

, להזדהות בתעודה מזהה, ולקבל פתק הצבעה אישי איתו תצביעו האיגוד לו אתם שייכים
    בקלפי. באם אתם מצביעים בגין מספר חברות, תקבלו מספר פתקי הצבעה תואם.

 
עליכם להביא את הטופס (מצ"ב) כשהוא   -באם לא העברתם טופס אישור השתתפות מראש . 5

חתום בחותמת חברה ולגשת לעמדת הבירורים עם תעודה מזהה לצורך אימות זכאותכם 
    להצבעה ואז לגשת לשולחות האיגודים כדי לקבל את פתק ההצבעה האישי. 

 
ובה שם המצביע כפי שכתוב על טופס אישור   חובה להגיע עם תעודה מזהה -שימו לב . 6

    ההשתתפות. 
 

יש להציג את פתק ההצבעה האישי ותעודה מזהה, לקבל מעטפת  -תהליך הבחירה בקלפי . 7
 הצבעה חתומה ולהצביע. תהליך ההצבעה הו חשאי. 

 
  במייל 03-5198835 היועץ המשפטי, בטלפון: עו"ד אייל פרובלר,ללשאלות וספות יתן לפות  .8
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   בישראל  התעשיינים  התאחדות :לכבוד

 

 בישראל התעשיינים  התאחדות  של הכללית באסיפה נציג אישור : הנדון
 ג "ר  ,המכביה כפר, 30.1.2020 חמישי  יום

 
 אשר יצביע מטעמנו הנו: החברה  נציגוכי  הכללית באסיפה  תףשת נ כי לאשר הרינו

 

 ______________________________ שם החברה 

 

 מנהל בחברה    \דירקטור  \שותף  \)הקף בעיגול(: בעלים   בחברה הזכאיתהנציג  תפקיד

 

 __ __________________ז.ת _______של הנציג ___________ משפחה ושם שם

 

   ________________ סלולרי של הנציג   טלפון

 

 שם החותם ותפקידו בחברה              חתימה וחותמת החברה                         תאריך

 

 

 

_____               _________ _________________                ______________ 

 

-03: טל - פרובלר  אייל ד"עו המשפטי  ליועץ לפנות יתןנ  הבהרות או  לשאלות •

 eyalp@industry.org:  מייל, 5198835

בחברה  באופן ישיר)רק מנהל אשר מועסק  מנהל בחברהרשאים לשמש כנציגי החברה: •
 שותף, חבר מועצת מנהלים )דירקטור(\הזכאית יהיה זכאי להצביע בשם החברה(, בעלים
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