
8.4.14 
 לכבוד חברי ההנהלה וחברי האסיפה הכללית.

 א.ג.נ
 

 שלום לכולם
 

קיבלנו את המינוי לכהן כחברי וועדת בחירות. מטעם חברי האסיפה  7.4.14בתאריך 
 הכללית.

 014232821 –אנוכי חזי אברהם ת.ז 
 032501751 –ושחר רמפל ת.ז 

 
 למוסדות העמותה.לאחר סיום האסיפה הכללית ניגשנו לקיים את הבחירות 

 
 חברים שהגישו את מועמדותם לוועד העמותה, 7-מאחר ואין יותר מ

 ומאחר ואין יותר ממועמד אחד שהגיש את מועמדותו לכהן כגזבר העמותה,
 ומאחר שאין יותר משני מועמדים שהגישו את מועמדותם לכהן בוועדת ביקורת.

 
שי המועמדות להמשיך ולכהן פונה אני אליכם חברי האסיפה וממליץ לאשר את כל מגי

 במוסדות העמותה.
  

אם יש מי מבין חברי האסיפה מתנגד לבחירתם של המועמדים שהגישו את מועמדותם 
 לכהן בוועד המנהל.

  אין הסתייגות . – 058228099הסתייגות לגבי החבר רון ראובן ת.ז 

  אין הסתייגות. – 055850200הסתייגות לגבי החבר ישראל יעקובוביץ ת.ז 

  אין הסתייגות. - 039636220הסתייגות לגבי החבר חן נגאוקר ת.ז 

  אין הסתייגות.  – 024633299הסתייגות לגבי החברה סיגל אמיתי ת.ז 
 החברים : רון, ישראל, סיגל, וחן. נבחרו לכהן בוועד העמותה פה אחד ללא סייגים.

  אין   –לכהן כגזברית  024633299הסתייגות לגבי החברה סיגל אמיתי ת.ז
 הסתייגות.

 החברה : סיגל. נבחרה לכהן כגזברית פה אחד ללא סייגים.

  אין  –לכהן כיו"ר וועדת הביקורת  033746777הסתייגות לגבי החבר תומר רשף ת.ז
 הסתייגות.

  אין  –לכהן כחבר וועדת ביקורת  068159227הסתייגות לגבי החבר פיני אלבז ת.ז
 הסתייגות.

 נבחרו לכהן כחברי וועדת ביקורת פה אחד וללא סייגים.החברים : תומר, ופיני. 
לפיכך החברים שהציגו את מועמדותם לוועד המנהל נבחרו להמשיך לפעול לקידום 

 מטרות העמותה. 
 כמו כן סיגל אמיתי תמשיך לכהן כגזברית.

חברי וועדת ביקורת קיבלו את ברכתה של האסיפה הכללית להמשיך לכהן כחברי וועדת 
 ביקורת.

אחל לכם בהצלחה בשם וועדת ביקורת  ובשם חברי האסיפה הכללית והחברים מ
 בעמותה

 הצלחתכם היא ההצלחה של כולנו כחברים בעמותה.
 לוועד העמותה אושרו החברים:

 רון ראובן , ישראל יעקובוביץ,  חן נגאוקר, סיגל אמיתי.
 לגזברות:

 סיגל אמיתי.
 לוועדת ביקורת:

 תומר רשף, פיני אלבז.
 

 החתום על 
 

 חתימה _____________   014232821חזי אברהם    ת.ז  
 

 חתימה _____________   032501751שחר רמפל    ת.ז   


