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 1611.17. אסיפה כללית סיכום החלטות

 

 .על בחירת עו"ד ברוך פליקר כיו"ר האסיפה הוחלט פה אחד

 

 .על בחירת שרית שנער כמזכירת האסיפה הכללית הוחלט פה אחד

 

 על כנו. סדר היום הוחלט ברוב קולות להשאיר את

 

 סהוצג ע"י אופיר פז פינ – היוצא היו"רסיכום קדנציה של דוח  .1

את הנוכחים באסיפה וציין כי זו האסיפה הגדולה ביותר בתולדות האיגוד. אופיר הודה לכל  אופיר בירך

 העוסקים במלאכה ואיחל הצלחה בהמשך דרכו של האיגוד.

 .הזמין לעיון באתר האיגוד לאחר מכן הציג בקצרה את עיקרי הדו"ח

 .הוענק מגן הוקרה לאופיר

 

 החלטות:

 שיבחרו החלטה בדבר מספר חברי ועדת ביקורת .א

 מועמדותו.  את הסירביקש לאלכס קליין 

  מועמדים. 6יש לפיכך 

 חברים והם: 6 הרכבהוחלט על ועדת ביקורת ב

 אשר קרן .1

 אתי ארנון .2

 וונדי אריה .3

 מילה גוזבדלו .4

 עודד הכט .5

 שרלי אופלגר .6

 

 יו"ר ועדת ביקורת: החלטה בדבר .ב

 .הוחלט על מינוי עודד הכט לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת

 

 שיבחרו המספר חברי ההנהלר החלטה בדב .ג

 חברים. 13הוחלט על הרכב הנהלה בן 

 .ברזילי דד אברמסון, כנרת גנצ'רסקי ותומרמשקיפים: עור, טשני בי חרו"היו מוטי שנקר ויהקולות סופרי 
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 תוצאות ההצבעה .ד

 חברים ראשונים(.  13) ברי הנהלת האיגוד הנבחרים.חהצגת 

 תוצאות ההצבעה אושרו בחתימת יד סופרי הקולות והמשקיפים.

המועמד מיקום 

ע"פ מס' קולות 

 סה"כ שם המועמד/ת הצבעה

 2516 כנרת גנצ'רסקי 1

 2496 אהרון ליטווין 2

 2398 אורית רז 3

 2239 עודד אברמסון 4

 2160 צינה הריס 5

 2151 רז פלד 6

 2142 יצחק קרמר 7

 2123 וררונה פרוינד עמיצ 8

 2090 ציון דהן 9

 2072 דוד נטיס 10

 1908 שלומית טפירו 11

 1902 הדס כהן 12

 1721 ורד עצמון 13

 1107 הילה שבתאי 14

 710 הלנה טננבאום 15

 676 רותי רביץ 16

 664 ישראל סטרובינסקי 17

 663 מיקי פינדר 18

 647 צבי כץ 19

 644 תומר ברזילי 20

 466 ילנה זסלבסקי 21

 274 אופיר זוהר 22

 272 אלכס קליין 23

 168 צבי שטרן 24

 86 חיים מועלם 25

 75 נועם דרסינובר 26

 1 דוד פלח 27

 0 יואב מזרחי 28

 

 זו הנהלת האיגוד החדשה, נברך אותם בדרך צלחה. 

 

 .האסיפה הכללית בזו ננעלה

 


