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 .120213.04שיבת ועד ארצי מתאריך י

רם מרבזום   נוכחים נדב  ש :  ויקטור אבקסיס,  ,  נוסבאום,  היפרט,  אבישי  ,  דינאי אורנשטיין, אסף אשרוב גבי 
 . , מור שטרוזנברגליכטנשטיין

 , עידית מן. אביסדריס דקל    :חברי ועדת ביקורת 

 אורלי לאופולד.  ועי: צוות מקצ

 

 חלטות יום והה  ר דיון בסעיפי סד נושא     

כיו"ר  מכהן  אני  חברים בלבד,    16הועד כיום מונה    -עדהרכב הו יו"ר  עדכון  . 1
וגם   ב"ש  ההתאחסניף  ולכן  כיו"ר  לתקנון  דות,  הבא  בהתאם 

הסניף  של  ברשימה  גפני  אדריכל    ,אחרי  ועד  יוסי  כחבר  יכהן 
 ארצי. 

ו"מ עם החברה המבטחת והסוכנות  המ   -ביטוח אחריות מקצועי
ד שמחים  מלאכה, אנו מאוהעוסקים בה לכל  .  תודהסתיים היום 

 רים. רסם בשבוע הבא לכלל החב תוצאה שתפומה
 

החלפת יועץ   . 2
משפטי  

  -להתאחדות
 ועדת הכספים 

ועדת הכספים    הןנתן הסבר קצר לסיבות לפי  גזבר ההתאחדות
ק דיון  התקיים  המשפטי,  היועץ  את  להחליף  בין  מבקשת  צר 

לסיום   להביא  והוחלט  ו  לנדאגיא    עו"ד  לש  העסקתוהחברים 
 של ההתאחדות.   כיועץ משפטי

יעדכן אותו  עדכן כי דיבר עם גיא על הנושא, וכי יו"ר ההתאחדות 
  על סיום, ככל הניתן  ודיע מראשבהחלטת הועד בהקדם ע"מ לה

ליו"  ההתקשרות.  להודות  ביקש  ההתאחדות  לנדאו ע ר    על   ו"ד 
רבות  שנים  ההתאחדות  בליווי  המסורה  הגדולעבודתו  חלקן   ,  

 בהתנדבות.  
 אחד פה   –ר אוש

 
בד עדכנה  הכספים  למספר    רב ועדת  שלה  דין  עופניה  רכי 

המ ליועצים  להתמנות  השבבקשה  של  על  והתאחדות.  פטים 
ירקוני    עורכי הדין הצעות מחיר והמליצה למנות את  קבלת   אור 

יר ממשרד  אלדר  ושות'  לדא  -  ני וק ואורי  דין  משרד  ר  עורכי 
 של ההתאחדות.  המשפטיים כיועצים 

ועדת   קיבל את המלצת  יו"ר  הכספיהועד  ם בכפוף לפגישה של 
 . ורועימם ואישההתאחדות 

 
 ד פה אח -אושר 

 

אישור תקציב   . 3
ועדת    – 2021

 הכספים

הכספים   הועדת  בפני  המוצע הציגה  התקציב  את  לרבות  ועד   ,
השונים,   הסעיפים  חדשים    םביניהפירוט  תלויי  סעיפים  שהינם 

 הכנסה. 
הדגי   יו"ר ביות ההתאחדות  שאפתני  בתקציב  מדובר  כי  ר,  ש 

כולם ע"מ להביא  הדורש את המחוי בפועל. לב בות של  כן    יצועו 
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להוצאות  ע תוספת  המהוות  מההוצאות  חלק  כי  היו"ר  דכן 
מ שוט בעיקר  בהכנסות  מותנות  חסוי פות  חברים,  ות,  גיוס 
 ויות ועוד.  פעיל 

 
הבהרות  יידרשו  , במידה ו לעיון הועד בתום הדיון  התקציב נשלח  

 . נוספות
 

 ד פה אח -אושר 
 

 

 

 אופולד אורלי ל  רשמה:
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