
 

 

האינטרנט  , להגיע לאיגודידי חבר העמותה המוסר אותו-על כשהוא חתוםזה,  כתב הצבעהעל 

יש לשלוח את כתב ההצבעה החתום . 0016:, בשעה 22.6.2072, שניעד ליום , הישראלי )ע"ר(

 . vote2022@isoc.org.il, לכתובת סרוק(קובץ ) אלקטרוני-רבדוא

 

לפי הנחיות רשם העמותות, חברי עמותה המעוניינים בכך יהיו רשאים לעיין בכתבי ההצבעה לאחר 

 .אסיפהה

 

 איגוד האינטרנט הישראלי )ע"ר(

 כתב הצבעה

 29.6.2022 – 2220 אסיפה כללית שנתית

 

לתקנון העמותה, ההחלטות המתקבלות באסיפה הכללית תהיינה לפי הצבעת  13בהתאם לסעיף 

כתב הצבעה חתום שמסרו מבעוד מועד החברים המשתתפים בפועל בישיבת האסיפה, או לפי 

 . עמדת החבר ביחס לכל אחד מהנושאים שעל סדר היוםתאריך האסיפה ואת המפרט את 

בעד,  ה/האם הנך מצביע -לכל אחד מהנושאים המפורטים להלן [ את עמדתך ביחס X] -סמן בל יש

 בסוף כתב ההצבעה, במקום המיועד לכך. לחתוםיש להקפיד נגד או נמנע. 

 עמוד המוקדש לאסיפה הכלליתניתן למצוא בעל ההצעות והנושאים שעל הפרק רחב ומפורט מידע 

דו"ח הגוף המבקר  ,המילוליח הכספי, הדו"ח "לרבות עותק מלא של הדו, באתר האיגוד 2022

 ., הנוסח המוצע של שינויי התקנון ודברי ההסבר להם, ועודשל האיגוד
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 נמנע נגד בעד ההצבעה נושא 

התקשרות עם רואה החשבון של העמותה והגוף המבקר ההכספי, הדו"ח המילולי, דו"ח האישור 

 שלה, ואישור שכרם

    .2021 לשנת האיגוד של הכספי ח"הדו אישור  .1

    .2021 לשנת האיגוד של המילולי ח"הדו אישור  .2

 של החשבון רואה עםהאיגוד אישור המשך התקשרות   .3

הוועד  בהתאם להמלצת -רו"ח חיים וורמברנד  - האיגוד

, תמורת שכר שנתי 2023 לשנת הכללית לאסיפה המנהל, עד

 מע"מ.₪ +  35,000של 

   

משרד  – מבקרהגוף האישור המשך התקשרות האיגוד עם   .4

הוועד המנהל,  בהתאם להמלצת - רו"ח קופרברג, רבין ושות'

 שנתי, תמורת שכר 2023 שנתב הכללית לאסיפה עדוזאת 

 מע"מ.₪ +  20,000של 

   

 מר רפי הוידה –חבר העמותה הצעות לשינויי תקנון מטעם 

 זמינים לעיון באתר[ -תקנון בגוף ה]נוסח התיקון במלואו, דברי ההסבר לו וסימון השינויים המוצעים 

    לתקנון. 1הצעה לתיקון שם סימן א' וסעיף   .5

לתקנון )מטרות העמותה(  2הצעה לתיקון שם סימן ב' וסעיף   .6

 חדש לתקנון )פעולות העמותה(. 3והוספת סעיף 

   

    )ט( לתקנון.3הצעה להוספת סעיף   .7

    )ג( לתקנון.4הצעה לתיקון סעיף   .8

    )ב( לתקנון.6הצעה להוספת סעיף   .9

הצעה להוספת סימן חדש לתקנון )מוסדות העמותה( והוספת   .10

 בשם "אלה מוסדות העמותה". 8סעיף 

   

11.  

 

לתקנון )הזמנה ומסמכי  9לתיקון כותרת סעיף  ההצע

 )ג( לתקנון.9האסיפה( והוספת סעיף 

   

12.  

 

    )ב( לתקנון )מנין(.11הצעה לתיקון סעיף 

לתקנון )יושב ראש ומזכיר  12סעיף הצעה לתיקון כותרת   .13

)ד( 12-)ג( ו12)ב(, 12האסיפה( והוספת סעיפי המשנה 

 לתקנון.

   

    לתקנון )מספר חברי הועד ובחירתם(. 15הצעה לתיקון סעיף   .14

    )א( לתקנון )ניהול(.17הצעה לתיקון סעיף   .15



 

 

( לתקנון )כשרות להיבחר לוועד 1)א()19הצעה לתיקון סעיף   .16

 המנהל(.

   

לתקנון )נשיא העמותה, מזכיר העמותה  24הצעה לתיקון סעיף   .17

 )ב( לתקנון.24ויו"ר ועדות העמותה( והוספת סעיף משנה 

   

    )א( לתקנון )זכות הייצוג(.29הצעה לתיקון סעיף   .18

לתקנון )שינוי התקנון( והוספת סעיף  30הצעה לתיקון סעיף   .19

 )ב( לתקנון.30משנה 

   

 

 

    

 חתימה תאריך ת.ז. מלא שם
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