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2/10/2019 

 
 -עמותת פארק המים רעות 

 הזמנה לאסיפה כללית שנתית של העמותה
 

 חברי עמותה נכבדים,
 

 ב' יש לכנס אסיפה כללית אחת לשנה.9על פי תקנון העמותה, סעיף  .1
  הרינו מתכבדים להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית של עמותת פארק המים רעות אשר תתקיים       
 .20:00בשעה  31/10/2019בתאריך חמישי ביום מים בפארק ה      
 מחברי העמותה, תחל  51% –, במידה ויהיו נוכחים פחות מ 20:00)האסיפה תחל בשעה       
 (.בכל כמות של נוכחים 20:30שעה באסיפה ה       

 
 :סדר היום של האסיפה .2

 
 .יו"ר האסיפהובחירת  וועד המנהלהפתיחת האסיפה ע"י יו"ר א. 
 גת עיקרי פעילות הוועד והנהלת פארק המים בשנה האחרונה.הצב. 
 .לאישור האסיפה הכללית 2018הצגת דוחות כספיים לשנת ג. 

 .וממצאיה ביקורתהוועדת עבודתה של הצגת . ו
 .2020-2023הצגת תכנית פרויקטים  ז.

 דקות לכל אחד(. 3)הצגת המועמדים לבחירות לוועד ח. 
 או אושרו להעלאה לאסיפה על ידי הוועד. ,עלו לדיון על ידי הועדדיון חופשי על ההצעות שי .ט
 .מנהל, וועדת ביקורתבחירות לוועד ה. י

או חצי   23:00ותסגרנה בשעה  21:30הבחירות הינן חשאיות )עמדות ההצבעה תפתחנה בשעה 
 שעה לאחר נעילת האסיפה, המאוחר ביניהם(.

 
חברי ועד שימשיכו  4 –חברי ועד שיצטרפו ל  4 :תבחרהאסיפה הכללית עפ"י תקנון העמותה  .3

 .שיךוועדת ביקורת שממחבר ל פושיצטרוועדת ביקורת  יחבר 2, בתפקידם
 

להציג  ,אנו פונים בזאת לחברים המתאימים ונכונים לתרום מזמנם וכישוריהם לעמותה .4
 באמצעות הטופס המצ"ב )נספח א'( ולהעבירו למשרדי פארק המים עד  דלוועמועמדותם 

דקות להצגת עצמו ורעיונותיו/ דעותיו  3במסגרת האסיפה יוקצו לכל מועמד  . 24/10/2019 –ה 
 פארק המים.קידום העמותה ולגבי 

 
ושא להחלטה עפ"י התקנון ועד העמותה קובע את סדר היום לאסיפה. כל מי שברצונו להעלות נ .5

באמצעות הטופס  24/10/2019עד עד ו, מתבקש להפנותו בכתב לושלא מאלה שפורטו לעיל
 המצ"ב )נספח ב'(.

 
( יפורסמו על לוח 5( והנושאים להחלטת האסיפה )ראה סעיף  3-4ועד )ראה סעיפים ופרטי המועמדים ל

 המודעות בפארק המים במשך כל השבוע שלפני האסיפה הכללית.
 

נדרשות עפ"י תקנון העמותה זכות הבחירה מוקנית רק לחברי עמותה שעמדו בכל הדרישות הכספיות ה
 מהם עד למועד הבחירות. 

לתשומת לבכם: בהתאם לתקנון העמותה החדש זכות הבחירה וההצבעה באסיפה מוקנות לכל אחד מבני 
 הזוג.

                                                                                                                         
 

 בכבוד רב,                                                                                                 
 הועד המנהל                                                                                                                 

 פארק המים עמותת                                                                                                            


