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3.1.22 

 2.1.22מיום אסיפה כללית   סיכום

 חברי התאחדות. 13 משתתפים:

 

 ליו"ר האסיפה הכללית. החבריםד"ר יורם דובובסקי נבחר ע"י 

ל ההתאחדות להציג את  כ"אסיפה ומזמין את אורי חכם מנלקיום החוקי  האסיפה מכריז כי קיים מניןר יו"

 הנושאים שעל סדר היום.

רד רו"ח של ההתאחדות רשפי  ש קש את אישור האסיפה הכללית להאריך את ההתקשרות עם ממבאורי חכם 

 שכרם.את  ולהסמיך את ההנהלה לקבוע  2022גסר גם לשנת  

   –כת ההנהלה לקבוע את שכרם  מוהס מינוי רואי החשבון רשפי גסר אישורהחלטה: 

 בעד. אין מתנגדים. אין נמנעים.  13

 אחד. המינוי אושר פה 

 

מר אורי חכם מנכ"ל ההתאחדות, ציין שבשל מגבלות הקורונה המצגות של יו"ר ההתאחדות, המנכ"ל, הועדות 

  המקצועיות, ועדת ביקורת הועלו לאתר ההתאחדות מס' שבועות לפני האסיפה והודעה על כך נמסרה לחברים.

 ככל שנשלחו שאלות של חברי התאחדות אלו קבלו מענה על ידי המנכ"ל. 

 

 :2202קציב ת

לפני האסיפה והודעה על  מס' שבועות הוצג על ידי המנכ"ל. התקציב הועלה לאתר ההתאחדות  2022 תקציב

 כך הועברה במייל לחברים. 

 נערכה הצבעה על אישור התקציב.  

 :  חלטהה

 בעד  –  13

 נגד  – 0

 נמנעים  – 0

 התקציב אושר פה אחד. 

 

 2024-2022אישור תוכנית עבודה לשנים 

תוכנית העבודה הוצגה על ידי המנכ"ל. תוכנית העבודה הועלתה לאתר ההתאחדות מס' שבועות לפני האסיפה 

 והודעה על כך הועברה במייל לחברים. 

 נערכה הצבעה על אישור התוכנית. 

 :  חלטהה

 בעד  –  13

 נגד  – 0

 נמנעים  – 0

 התוכנית אושרה פה אחד. 
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 ולהלן התוצאות:  אשר התנהלו בפיקוח אל מול רשימות חברים ובקלפיות מוסדרות בשלב זה נפתחו הבחירות 

 

 בחירות לענף דרסז':

 10 - גל כהן

 לועדת דרסז' הנבחר גל כהן

 

 בחירות לועדת הדרכה:

 11 -עומרי לבני 

 10  – סוף פלטקביץ

 לועדת הדרכה ו נבחר סוף פלטקביץ ועומרי לבני

 

 :קפיצות בחירות לועדת 

 11 -נעמה ליכט אגמון 

 11  -נועם זרד 

 קפיצות  לועדת נעמה ליכט אגמון ונועם זרד נבחרו 

 

 בכבוד רב, 

 אורי חכם

 מנכ"ל
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