ישיבת ועד ארצי מתאריך 13.04.2021
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צוות מקצועי :אורלי לאופולד.

נושא

דיון בסעיפי סדר היום והחלטות

.1

עדכון יו"ר

הרכב הועד -הועד כיום מונה  16חברים בלבד ,אני מכהן כיו"ר
סניף ב"ש וגם כיו"ר ההתאחדות ,ולכן בהתאם לתקנון הבא
אחרי ברשימה של הסניף ,אדריכל יוסי גפני יכהן כחבר ועד
ארצי.
ביטוח אחריות מקצועי -המו"מ עם החברה המבטחת והסוכנות
הסתיים היום .תודה לכל העוסקים במלאכה ,אנו מאוד שמחים
מהתוצאה שתפורסם בשבוע הבא לכלל החברים.

.2

החלפת יועץ
משפטי
להתאחדות-
ועדת הכספים

גזבר ההתאחדות נתן הסבר קצר לסיבות לפיהן ועדת הכספים
מבקשת להחליף את היועץ המשפטי ,התקיים דיון קצר בין
החברים והוחלט להביא לסיום העסקתו של עו"ד גיא לנדאו
כיועץ משפטי של ההתאחדות.
יו"ר ההתאחדות עדכן כי דיבר עם גיא על הנושא ,וכי יעדכן אותו
בהחלטת הועד בהקדם ע"מ להודיע מראש ,ככל הניתן על סיום
ההתקשרות .יו"ר ההתאחדות ביקש להודות לעו"ד לנדאו על
עבודתו המסורה בליווי ההתאחדות שנים רבות ,חלקן הגדול
בהתנדבות.
אושר – פה אחד

.3

אישור תקציב
 – 2021ועדת
הכספים

ועדת הכספים עדכנה בדבר פניה שלה למספר עורכי דין
בבקשה להתמנות ליועצים המשפטים של ההתאחדות .ועל
קבלת הצעות מחיר והמליצה למנות את עורכי הדין אור ירקוני
ואורי אלדר ממשרד ירקוני  -אלדר ושות' משרד עורכי דין
כיועצים המשפטיים של ההתאחדות.
הועד קיבל את המלצת ועדת הכספים בכפוף לפגישה של יו"ר
ההתאחדות עימם ואישורו.
אושר -פה אחד
ועדת הכספים הציגה בפני הועד את התקציב המוצע ,לרבות
פירוט הסעיפים השונים ,ביניהם סעיפים חדשים שהינם תלויי
הכנסה.
יו"ר ההתאחדות הדגיש כי מדובר בתקציב שאפתני ביותר,
הדורש את המחויבות של כולם ע"מ להביא לביצועו בפועל .כן
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עדכן היו"ר כי חלק מההוצאות המהוות תוספת להוצאות
שוטפות מותנות בהכנסות בעיקר מגיוס חברים ,חסויות,
פעילויות ועוד.
התקציב נשלח בתום הדיון לעיון הועד ,במידה ויידרשו הבהרות
נוספות.
אושר -פה אחד
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