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 2021 בספטמבר 9 

 :לכבוד
  

 חברי אלו"ט
 

 שלום רב,

  סדר יוםהודעה על ו שלא מן המניין כלליתהזמנה לאסיפה הנדון : 

 

ד' לתקנון אלו"ט, הריני להזמינכם לאסיפה כללית שלא מן המניין,  27.2סמכותי שעל פי ס' מתוקף 

  .17:00בשעה , 2021בספטמבר  30 -תאריך היום חמישי, בתתקיים בש

  –ימו לב ש

 /nilyw@alut.org.il -יש לפנות ל לקבלת קישור לזוםהאסיפה תתקיים באמצעות זום. * 

 . , לצרכי זיהוישמו המלאאמצעות מתבקש להיכנס באסיפה הכללית, זום של התף שייכנס לת* כל מש
 

 :להלן סדר יום לאסיפה הכללית

 עמוס שפירא.מר אלו"ט, יו"ר   -פתיחה -17:00

 .ד"ר שרון צחוריאלו"ט,  ית מנכ"ל

 .2022מרץ דיון בהצעת יו"ר אלו"ט, עמוס שפירא, לדחיית מועד הבחירות לאגודה לחודש  •

  הצבעה

 דחיית הבחירותל לעת עתה וכל עוד לא התקבלה החלטה של האסיפה הכללית -*** לתשומת לבכם
מטעם יו"ר העמותה וועדת  הודעותב צוינוכל המועדים אשר , למועד אחר 2021מחודש אוקטובר 

 נותרים בעינם. תקפים ו,  27.8.21 -ו 19.8.21תאריכים הופצו לחברי העמותה בש הבחירות,
 

 .יוצג ע"י נציג ועדת ביקורת – 2020דוח ממצאי ועדת ביקורת לשנת  •

, משרד רו"ח קובי שטיינמיץ יוצג ע"י רו"ח – 2020לשנת מילולי הדוח הו ספייםכדוחות האישור  •

המעוניינים לעיין בנתונים  -אלו"ט  של כספיםהמנהלת , לימור בנבניסטיורו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' 

 . לקבלת הדוח ,ללשכת מנכ"ל אלו"ט 19.9.21ביום לפני האסיפה מוזמנים לפנות 

 הצבעה

 .לימור בנבניסטייוצג על ידי רו"ח  –מתן השירות לאגודה – רו"חמינוי  אישור •

 הצבעה 

       .סגירת האסיפה •

 
 בברכה,

 
 עמוס שפירא 

 יו"ר אלו"ט        
 
 

 .2021-2023*  להזכירכם, רשאי להשתתף באסיפה, לקבל חומרים לעיון ולהצביע רק חבר ששילם דמי חבר לשנים 
 .03-7238302לטל'   19.9.21 מוזמן להתקשר עד לתאריךכל מי שאין באפשרותו ליצור קשר באמצעות הזום *  

  .03-7238369להתקשר  לטל'  במועד האסיפה, ניתןבעיה טכנית *  במידה ומתעוררת 
 

 מאיר שני, יו"ר המועצה הציבורית  העתקים:
 יו"ר הוועד המנהל -יעל יוספברג                  

 חברי הועד המנהל       
 ית, מנכ"לד"ר שרון צחורי   


