
  

  

  

2/102/15  

  !חברי עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי

  !שלום רב

  הזמנה – 2012מרץ  –ואספה כללית  "במת בוגרים"

תקיים עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי מפגש בוגרים אשר יוקדש למטרות   15/3/2012בתאריך 
  :הבאות

 –המטה לביטחון לאומי ' ר –אתגרים וסיכונים  –הערכת מצב ביטחון לאומי  –" במת בוגרים" •
 יעקב עמידרור ' במילהאלוף 

  

 סדר יום מצורף בזה – 2012- אספה כללית שנתית ל •
  

הוראות ועדת  –ח לעמותה"ש ורו"אישור יועמ, לוועד המנהל של העמותה, ר העמותה"בחירות ליו •
 מצורפים בזה –טופס בחירה +רשימת מועמדים+הבחירות 

  
  בבסיס המכללה לביטחון לאומי במחנה גלילות 20.30 – 17.00בין השעות   15/3/2012-המפגש יתקיים ב

  
  :סדר היום

  
  התכנסות  – 17.30 – 17.00
  אספה כלליתו בחירות למוסדות העמותה – 19.00 – 17.00
   ח לעמותה"ש ורו"אישור יועמ+הודעת ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות – 19.30 – 19.00
  יעקב עמידרור' האלוף במיל –המטה לביטחון לאומי ' ר –הערכת המצב הלאומית   - 20.30 – 19.30

  
  

  ,נשמח להשתתפותכם
  

  ראובןאיל בן ' האלוף במיל
  ר עמותת הבוגרים"יו

  

  

  

  



  

  סדר יום והזמנה – 2201אספה כללית  - ) 9-468-008-58.ר.ע(בוגרי המכללה לביטחון לאומי ) אגודת(עמותת 

  

  כללי

       בבסיס המכללה  15/03/12-של עמותת בוגרי המכללה לביטחון לאומי ב בוגריםהבמסגרת מפגש . 1
  .תיערך האספה הכללית השנתית של חברי העמותה, לאומי בגלילותלביטחון 

  על פי דחה האספה ית, על פי התקנון הנדרש בהעדר מספר חבריםואולם  17.00האספה תתקיים בשעה   .2
  .נוכחים פרבכל מס 18.00יים בשעה  ותתק ,שעהב, לתקנון העמותה) ב( 34' הוראות ס

  :סדר היום לאספה. 3

דיווח ועדת , דיווח הגזבר, ר העמותה"דיווח יו: על פעילות העמותה בשנה החולפתדיווח  §
 הביקורת

 
  2011ח הכספי והדוח המילולי לשנת "אישור הדו §

  

, והסמכת הועד המנהל הנבחר להפכו לתוכנית פעולה 2012תקציב לשנת מסגרת עקרונות  להצגת  §
 .מונחית סדרי עדיפויות

  

 .בהתאם להנחיית רשם העמותות, נעשה בשנה שעברה בתקנוןהצבעה על אישורי השינוי ש  §
 
 .לוועד המנהל ולוועדת הביקורת, ר העמותה"הודעת ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות ליו §

  

  ח לעמותה"ש ורו"אישור יועמ §
  

 

  בן  ראובן  איל'  אלוף במיל                                                                                                                               

  ר        ועד       העמותה"יו                                                                                                                               

  2012-תקציב ל מסגרתו 2011לשנת כספי ח "דו: לוט

  אישור שינוי התקנון         

  

  

  



  אישור שינוים בתקנון בהתאם להנחיות רשם העמותות

  

התחייבנו כתנאי לאישור התקנון , ה שעברה י רשם העמותות בשנ"בעת אישור תקנון העמותה החדש ע
  :להביא להצבעה באספה הכללית את השינויים המפורטים להלן

 :בנוסח התקנון 9סעיף   .א
  "עמית כבוד"מנחה רשם העמותות לרשום " חבר כבוד"במקום 

להחליט על , על פי המלצות ועד העמותה, האספה הכללית רשאית: להלן נוסח הסעיף מעודכן
עמיתות כבוד מקנה . עמית כבוד בעמותה לאישים אשר סייעו לפעילות העמותההענקת תעודת 

זכות להשתתף באירועי העמותה כפי שיחליטו מוסדות העמותה ואינה מקנה זכות לבחור 
  . ולהיבחר

 :בנוסח התקנון 39סעיף   .ב
  ."הוכחה לכאורה"יירשם על פי הנחיות רשם העמותות הנוסח  " הוכחה חותכת"במקום לרשום 

כל דיון . ר האספה הכללית"עם קבלת ההחלטה יודיע עליה יו: לן נוסח הסעיף המעודכןלה
רישום בספר יהיה הוכחה . והחלטה חייבים להירשם בספר הפרוטוקולים של האספה הכללית

  .לכאורה לנכונות הרישום ובלבד שהפרוטוקול נחתם בידי יושב הראש ומזכיר האספה

 : בנוסח התקנון 57 -ו 54סעיף   .ג
וועדות שאינן מורכבות רק מחברי הוועד המנהל הינן נטולות סמכות  על פי הנחיות הרשם

  . ועדות אלו רשאיות להמליץ בלבד. להחליט בדבר עניין ניהול העמותה
כל ועדה תקבע את סדרי פעולתה ותעביר לאישור וועד העמותה : המעודכן 57סעיף להלן נוסח 

  .המלצותיה בעניין

 - 2007ניהול תקין על האספה הכללית לאשר העדר פעילות העמותה לשנים  כתנאי לקבלת אישור  .ד
2009 

  :בנוסף ועל פי ההנחיות על האספה הכללית לאשר שמה המוצע של העמותה באנגלית  .ה

              Israel National Defense College Alumni Association - INDCAA  

  

  

  

  

  

  

  

  


