
 7179902רעות    1711רעות"  ת.ד.   –עמותת  "נאות 
www.neotreut.org.il 

                                                                                                    
  2016    בראוקטו   20                                                                             

                                                                                                
 "רעות –נאות "  חברי עמותת אל: 

 
 

 2016 ברנובמ 24  – "רעות - נאות"הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת 
 
 .  " רעות –נאות "   עמותת  של   השנתית הכללית   לאסיפה  הנכם  מוזמנים .1

 רק המים ברעות., בפא19.00בשעה  24.11.2016י חמישהאסיפה תתקיים ביום  .2

, )קוורום( בשעה זושל חברים  מתאים מניין בהתאם לתקנון, במידה ולא יהיה 

 בדיוק . 19:30תחל הישיבה בשעה 

 להלן סדר היום לאסיפה: .3

 בחירת יו"ר לאסיפה. .א

 .31.12.2015 - אישור הדו"ח הכספי ל .ב

 העסקתו.  ותנאי    אישור העסקת רו"ח .ג

 .)הדו"ח המילולי(   2016 – 2015ים לשנעל הפעילות   דווח וועד העמותה .ד

 . 2016 – 2015לשנים  הצגת דו"ח ועדת הביקורת  .ה

 הצגת השינויים הנדרשים בתקנון העמותה ואישורם . .ו

פורסם באתר העמותה בסמוך י) 2017לשנת אישור תקציב הצעה ל .ז

 . לאסיפה הכללית(

 דקות למועמד( 2הצגה אישית של המועמדים לתפקידים בעמותה ) .ח

)רשימת המועמדים  לעמותהמנהל וועדת ביקורת ועד בחירת  .ט

           תפורסם באתר העמותה בסמוך לאסיפה הכללית( .

מאחר ובאספה הקרובה  אנו נדרשים לבצע שינויים בתקנון העמותה,  .4

באתר העמותה ואף מצורפת בסעיפי התקנון פורסמה ההצעה לשינויים 

על ההצעה מבקש  חבר עמותה המבקש להעיר  כנספח להזמנה זאת .

לכתובת     20161.17.בכתב  לא יאוחר מיום מפורטת להעביר התייחסות 

 :info@neotreut.org.il  . 
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בהתאם לתקנון העמותה, חברי העמותה רשאים לבקש להעלות נושאים  .5

וללת חתימות הכנוספים לדיון באסיפה הכללית באמצעות פנייה בכתב 

בכתב,   . הננו מבקשים לקבל בקשות מסוג זהחברי עמותה לפחות 30של 

 .  info@neotreut.org.il: לכתובת   6.2011.110לא יאוחר מתאריך 

המנהל ועד בבחר כחבר ילה המעוניינים ים מקרב חברי העמותה מועמד .6

פנייה  מבקשים להגיש ,  או כחבר ועדת הביקורת עמותה של ה

שתתקבל בעמותה לא יאוחר הטופס המופיע בנספח המצורף עות צבאמ

 .  info@neotreut.org.il: כתובת ב 6.2011.110 מתאריך 

לא לשכוח להביא  משפיע! –מי שמגיע  :  מצפים להשתתפותכם אנו  .7

 עודה מזהה ע"מ להשתתף בבחירות .ת

 

 

 יעקב ברוש                                                                         חיים שטרית         
 העמותה ועדמזכיר                יו"ר ועד העמותה                                                   
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 מועמדות לתפקידים בעמותה גשת טופס ה

 
הנני מבקש להעלות את מועמדותי במסגרת הבחירות לתפקידים הבאים בעמותת 

 :, ובהתאם לתקנון העמותהבמסגרת האסיפה הכללית הקרובה ,נאות רעות

 .חבר בוועד המנהל של העמותה           

 .ועדת הביקורת של העמותהוחבר ב           

 ומתגורר ביישוב. בזאת כי הנני חבר בעמותת נאות רעותהנני מצהיר 

 
 שם: ________________________________

 כתובת:_______________________________

 טלפון:________________________________

 דוא"ל:________________________________

 _________משרה / תפקיד ומקום עבודה נוכחי :____________________

 לימודים אקדמיים :________________________________________

______________________________________________________ 

:  םרקע אישי / כישורים רלוונטיי

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 חתימה:______________________ תאריך_______________________

באחריות מגיש הבקשה להציג אישור "נתקבל" מהנהלת העמותה על הערה: 

 הצגת מועמדותו .


