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 הכנס לחשבון שלך באתר של הבנק .1
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ירות ערך )אמור להיות קישור מהדף בו אתה נמצא או שתפעיל יעבור לאתר של הרשות לנ .6

 https://votes.isa.gov.ilאת הקישור הבא: 
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 הקפד על אותיות גדולות בהזנת הקודים .11
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 בפינה השמאלית העליונה. X-סגירת המסך בסימן ה .14

 הקש על כניסה .15

 הנושאים של סדר היום תוצג לפניך רשימת .16

 

 

אישי  עניין)אם אין לך  לאסמן  תידרש להצהיר אם יש לך עניין אישי בהחלטה. בנושא .17

 (אישור ההצבעה על הנושאב

 "נגד" או "בעדהצבע " .18

 :המלצת ההתארגנות להצבעה היא .19

  בעד -להורות למפקח שלא לאשר את ההלוואה ללא אישור האסיפה  –  1 הצבעה -

להורות למפקח שלא לאשר את החלפת השליטה בכללי ללא אישור  –  2הצבעה  -
 בעד -האסיפה 

 

 שאלה לגבי האפשרויות הנוגעות לגביךבסוף טופס ההצבעה תופיע  .20



סמן את האופציה  –אם אינך בעל עניין, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי או בעל עניין 

 האחרונה "אינני עונה על אף אחת מההגדרות הנ"ל"

 

 
 

 וודא שהצבעת כפי שהתכוונת.  .21

 

 עבור לראש העמוד .22

 

 

 " בראש העמוד לשמירת ההצבעההצבעה לחץ על "שמור .23

 

 ) הנחיות לייצוא בעמ' הבא(שמור את הקובץ במחשב.  –אח"כ לחץ על "יצוא לאקסל"  .24

 

 givotasefa@gmail.com : כתובת של ההתארגנותנודה לך לשליחתו ל .25

 

 תודה ובהצלחה לכולנו

 

 היא של המצביע/ה האחריות למילוי הפרטים בהצבעה –המדריך נועד לשמש ככלי עזר 

 

 

 

 :יצוא לאקסל

 לאחר הלחיצה על האופציה "יצוא לאקסל" יופיע המסך הבא:
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 יפתח גליון אקסל –" Open"פתח/ –סמן את האופציה הראשונה 

 בצע "שמור" באקסל ותן שם לקובץ

 givotasefa@gmail.comשלח את הקובץ ששמרת למייל 

 (Save Fileאם אין לך תוכנת אקסל השתמש באופציה השנייה )שמור קובץ/

 שלח את הקובץ במייל מתיקיה זו "downloads"הקובץ ישמר בתיקיית המערכת ששמה "הורדות" או 

 

 בהצלחה
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