האסיפה השנתית של חברי העמותה
אדם טבע ודין
יום ב' 1.7.725 ,י"א באב התשע"ה ,בשעה 2.:30
במשרדי העמותה – רח' יהודה הלוי  84בתל-אביב
חברים יקרים,
אנו מתכבדים להזמין אתכם לאסיפה השנתית של חברי עמותת "אדם טבע ודין" ,שתיערך במשרדי
העמותה ,ברח' יהודה הלוי ( 84פינת רחוב טיומקין) בתל אביב.
 71:30התכנסות וכיבוד קל
 78:00הרצאה" -איך מקדמים בנייה מבלי לפגוע בסביבה" -יעל דורי ,ראש תחום תכנון ,אדם טבע ודין
 78:71האסיפה השנתית – דבר המנכ"ל ,עו"ד עמית ברכה
 78:30נושאים על סדר היום כפי שמפורטים בטופס ההצבעה:
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(א+ב) אישור תיקוני התקנון.
אישור המשך כהונתה של גב' דליה בארי חברת הועד המנהל.
אישור המשך כהונתה של גב' עפרה פלג כחברת הועד המנהל.
אישור המשך כהונתה של עו"ד גלית ליידר כחברת הועד המנהל.
אישור המשך כהונתו של מר איל אברך כחבר הועד המנהל.
אישור מועמד חדש לועד המנהל – עו"ד בארי לבנפלד.
אישור מועמדת חדשה לועד המנהל -ד"ר אהובה ווינדזור.
אישור המשך כהונתם של רו"ח יוסי חיימוב ומר רז קנה לשנה נוספת כחברי ועדת הביקורת.
(א+ב) אישור המשך כהונתה של רו"ח אורנה גרדמן ממשרד  BDOכרו"ח מבקרת של העמותה ואישור
שכר הטרחה של משרד  BDOלשנת .2016-2015
אישור הדו"חות הכספיים.
אישור הדו"ח המילולי.

הצבעה על כל אחד מהנושאים העומדים על סדר היום תיערך במהלך האסיפה .עו"ד מתן גרפינקל הממונה
על ועדת הבחירות ,יפקח על ההצבעה.
רצ"ב קישור לטופס הצבעה אלקטרוני המקנה לכם זכות הצבעה* בנושאים שעל סדר היום באסיפה
השנתית .אנא הקפידו למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס בטרם שליחתו .בעלי חברות זוגית בעמותה
נדרשים למלא את הטופס כל אחד בתורו .ההצבעה בטופס תתאפשר עד ליום  71.1.71בשעות הבוקר
בלבד.
בהתאם לתקנון העמותה ,תוכלו למצוא את הנושאים העומדים להצבעה ואת שאר החומר הרלוונטי באתר
האינטרנט של העמותה בכתובת  .http://www.adamteva.org.ilכל אלה יעניקו לכם תמונה מלאה
ומפורטת על הנעשה בעמותה ,על מנת שתוכלו לממש את זכות ההצבעה כראוי.
כמו כן ,אתם מוזמנים להפנות אלינו שאלות בנוגע לנושאים הנוגעים לאסיפה השנתית ולתכניה בדף
הפייסבוק שלנו בקישור הבא:
https://www.facebook.com/adamtevavdin
* להזמנה זו מצורף קישור לטופס הצבעה ,למעט חברים חדשים אשר אינם זכאים עדיין להצביע באסיפה.
במידה ואתם מעוניינים כי טופס ההצבעה ישלח אליכם בדואר ,אנא צרו קשר עם מחלקת קשרי חברים בטלפון .03-5669939

