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 3.1.23  סיכום אסיפה כללית מיום 

 

 חברי התאחדות_  77_  : משתתפים

 

 ד"ר יורם דובובסקי נבחר ע"י החברים ליו"ר אסיפה הכללית.

ומזמין את אורי חכם מנכ"ל ההתאחדות להציג את   יו"ר האסיפה מכריז כי קיים מניין חוקי לקיום האסיפה

 הנושאים שעל סדר היום.

 

אורי חכם מבקש את אישור האסיפה הכללית להאריך את ההתקשרות עם משרד רו"ח של ההתאחדות רשפי  

 . 2023גסר גם לשנת  

 אשור מינוי רואי חשבון רשפי גסר.  החלטה:

 _ 48_  בעד:

 __ 0נגד: _

 ___ 29נמנעים: __ 

 

מר אורי חכם מנכ"ל ההתאחדות, ציין שהמצגות של יו"ר ההתאחדות, המנכ"ל, הועדות המקצועיות, ועדת  

 ביקורת, הדרכה, תקציב הועלו לאתר ההתאחדות לפני האסיפה והודעה על כך נמסרה לחברים. 

 אלו קיבלו מענה ע"י המנכ"ל.  -ככל שנשלחו שאלות של חברי ההתאחדות 

 

 :2023ת לשנת והיערכו 2022סיכום שנת 

 הוצגה ע"י יו"ר ההתאחדות מר כני לאלו.  2023והיערכות לשנת  2022מצגת של סיכום 

 

 :2023תקציב 

הוצג על ידי המנכ"ל. התקציב הועלה לאתר ההתאחדות, כאמור, לפני האסיפה והודעה על כך  2023תקציב 

 במייל לחברים.  ההועבר

 נערכה הצבעה על אישור התקציב. 

   .תקציב אושרה : החלטה

 ___ 36    –בעד 

 ___ 14    –נגד 

 ___    27    –נמנעים 

 

 . בשלב זה נפתחו הבחירות אשר התנהלו בפיקוח אל מול רשימות חברים וקלפיות מוסדרות

 חברים בעלי זכות הצבעה. להלן התוצאות: 75ועדת ביקורת השתתפו -בבחירות להנהלה, ועדה מערבית, ו

 



 

       בחירות להנהלה:

 _ 64_ –לאלו כני 

 ____ 50__ –* גבי הייק 

 ____ 46__  –סיון סט 

 ___ 9_ –יהודה דוידוביץ' 

 ___ 34__ –צביקה ענבר  

 ____ 61__ –ליאור רז 

 קולות.  75מתוך  50קיבל  –מקולות המצביעים  2/3-*גבי הייק היה זקוק ל

 ענבר, ליאור רז. : כני לאלו, גבי הייק, סיוון סט, צביקה החברים הבאים נבחרו להיות בהנהלה

 נבחר להיות יו"ר הנהלהכני לאלו 

 

 בחירות לועדת ביקורת: 

 _ 49  __  –יורם דובובסקי 

 ___ 67_  –מיקי הרלב 

 יורם דובובסקי ומיקי הרלב נבחרו להיות חברי ועדת ביקורת 

 

 בחירות לועדה המערבית:

 ___ 50___  –דודי לזר 

 _____ 19___  –עוז דניאל 

 ___ 33___  –שרי השאש 

 __ _47___  –שריג ברוש  

 דודי לזר, שרי השאש, שריג ברוש. החברים הבאים נבחרו לועדה המערבית: 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 מנכ"ל  –אורי חכם 


