
 

 

 

 
 2018לאוגוסט,  1

 לכבוד
 מרחב דרום –חברי התאחדות התעשיינים 

 
 ,חברים יקרים

 

 
  2020-2019להנהלת מרחב דרום לשנים הכלליות הבחירות הנדון: 

 11.201820. –האירוע המרכזי של התעשייה בדרום במסגרת 
 

ם את הבחירות הכלליות להנהלת מרחב דרום בהתאחדות יכמדי שנתיים אנו עורכ
 התעשיינים.

 
 

 
 

 מרחב דרוםחשיבות ההצטרפות להנהלת 

 :מטרהבשנים,  12-לפני כ ,"י תעשייני הדרוםע ,םוקהרחב דרום מ 

ם ודזאת לשם לקי ,תיבמרחב המוניציפאלי והממשל ביצועית ופעילהזרוע   להוות (1)

על אינטרס התעשייה וחברי התאחדות מתמדת שמירה ול הדרומיתתעשייה ה

 ם בדרום.התעשייני

בפיתוח הכלכלי המדיניות קביעת קבלת ההחלטות ו בתהליכי להוביל ולהיות שותפים (2)

 .בדרום

סיוע שוטף בכל סוגיה בהם הם ולהעניק  לתעשייני הדרוםוחברתי מקצועי להוות בית  (3)

י מתן ליווי ושירות "באמצעות הפעלת מספר פלטפורמות מקצועיות ועזאת נתקלים, 

 .מקצועי לפתרון בעיות אזוריות ופרטניות

 

את  עשיינים ויו"ר, פועלת בהתנדבות ומתווהת 14-ורכבת ממה ,נהלת המרחבה 

זאת מתוך מטרה ברורה להשפיע על . תו, קובעת את פעילותו ועמדמדיניות המרחב

 הסביבה העסקית בה פועלים מפעלי התעשייה בדרום.

 
לאור החשיבות ביצירת הנהלת מרחב אקטיבית ופעילה אשר תעצב את מדיניות ופעילות 

 , נודה כי תשקלו לקחת חלק בהנהלת המרחב!2019-2020המרחב בשנים 
 
 
 
 
 

 : מועד האירוע
 18:00בשעה  ,20.11.2018, שלישייום 

 
 לחץ כאן –להזמנה 

 
 שריינו מועד זה ביומנכםנודה כי ת

http://cloud.inforu.co.il/mail/mail2.php?page=preview&campaign=%3D%3DQMxcDO5MzM&token=test


 

 

 

 
 

 נהלי הבחירות הכלליות להנהלת המרחב
 

 הבחירות הכלליות יערכו לתפקידים הבאים

 מרחב דרום – אחדות התעשייניםתהו"ר י 

 .חברי הנהלה( 14התעשיינים ) רחב דרום בהתאחדותמנהלת ה 

 
 :מועמדות ליו"ר המרחב ו/או חבר הנהלת המרחבההגשת י מועד

 .17:00, שעה 13.11.2018ועד  1.9.2018 תאריכיםהגשת מועמדות בין ה 

או בדוא"ל  08-6467615 פקסלת המועמדות יש להגיש על גבי הטופס המצורף א 

danaa@industry.org.il. 

 

 
 זכות בחירה

ברי )כולל עמית( התאחדות התעשיינים בישראל )לא כולל אתר חינם הלבחור ולהיבחר  על זכותב 

 ,של התאחדות התעשיינים CRM -דרום במערכת ה מרחבשל חבר( המופיעים תחת 

ואין להם  2018לפחות לשני רבעונים ראשונים לשנת להתאחדות דמי חבר ששילמו 

 .לכל המאוחר 2018.11.17 עדחובות קודמים. אם למפעלך קיים חוב ניתן לשלמו 

התאם לתקנון בעל זכות הצבעה הינו אחד מבעלי התפקיד במפעל, כמפורט להלן: ב 

ושאושר ע"י החברה  -בעלים, חבר מועצת מנהלים, שותף או מנהל העובד בחברה 

 להצביע בשמה. 

חברי הנהלת המרחב רשאים להציג מועמדותם כל בעלי זכות הבחירה ונציגי המפעלים ל 

 יהם להתאחדות התעשיינים. אשר הסדירו חובות

ש י יוכלו להיבחר בעלי התפקידים הבאים : יו"ר חברה, מנכ"ל חברה. -ועמדות ליו"ר מ 

 .63.11.1 -להחזיר טופס זה לסניף דרום עם כל המידע הנדרש עד לא יאוחר מ

 

 
 הזמנה וסדר יום מפורטים ישלחו בסמוך למועד האסיפה

 
 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 אביב חצבני
 דרום מרחבמנהל 

 
 

לוודא קבלת טופס המועמדות עם מזכירות המרחב בטלפון  חובה
 או באישור דוא"ל חוזר 6466704-08



 

 

 

 
 

 לכבוד
 הועדה המכינה

 בישראל התאחדות התעשיינים - דרום מרחב
 danaa@industry.org.ilאו בדוא"ל  6467615-08 פקסבאמצעות 

 

 2019-2020לשנים   דרום מרחב להנהלתהגשת מועמדות 

 
הנני מציע בזאת מועמדותי  ,2018.11.20 ,שלישילקראת הבחירות שיתקיימו ביום 

במשבצות המתאימות, ניתן להציג מועמדות ליותר מתפקיד  X) נא סמן  :*הבאיםלתפקיד/ ים 
 אחד (

התומכים במועמד  המרחבמחברי  10בצירוף חתימות ופרטיהם של )  המרחביו"ר  □
 (  המרחבכמפורט בתקנון 

 (הנהלה חברי 14)  המרחבחבר הנהלת  □
 
 

 
 

 תחת איזו קטגוריה תקנונית הנך מועמד לכהונה הציבורית הנ"ל   Xנא סמן  

חבר מועצת מנהלים  □ מנהל עובד חברה )שכיר( □ שותף □ בעלים □

 ( )דירקטור
 

            
 

     : שם משפחה     : פרטי שם
 

     : שם מפעל       : תפקיד
 

        :דוא"ל     : טלפון / נייד
 
 

            
 

     חותמת חברה:     חתימה: 
 
 

       : תאריך
  

 לתאריךדרום עם כל המידע הנדרש עד  למרחביש להחזיר טופס זה 
10.11.2018 

 
 חובה לוודא קבלת טופס המועמדות עם מזכירות מרחב דרום 

 danaa@industry.org.ilאו בדוא"ל  6466705-08בטלפון 


