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 מועצת ההתאחדות לפרוטוקו
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 דב וייס,  נסקי,ואדי פול, פלג אוריון אביתר דותן, ,זיו בן ארייואב ברנע,  :      חברים 

 , שמאי מדיני ,זיו מטלון ,פרץ שורק בלוך, טיטו ,שולה קראוזה רחמים אליהו,
 וסגרינגאקרלוס  ,ילהיהודה ש ,םישלייו פ'סרג ,רי חפיוחא, רמי פיש

  

בושארי אבי,  נועם פולין,עמרי גולדהור, , אברי אלונימאור שלמה, שמיל בלברמן,  חסרים      :
  ,אלעד תמיר, ליאל דודיאן, איתי ישי ,נדב רז גבו אלטמרק,, טיירי אוריאל

 גאליניסים אל
  

 הגיע(לא  - אוריאל)   ועדת ביקורת - דורון הרן ,יורם סהר :   מוזמנים 
  פניםמבקר  - משה תרשיש

 תנועות - חיים חבלין
 התאחדות - עדי קפלן
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 אשר על שמם רשומה המכסה.  תהכנסה של חברי שותפויו - אושר פה אחד

 
 

 :5סעיף 

 הנהלה של מטרות ומבנה הוועדה.הכפוף לאישור  ,קיימות ענפיהקמת שולחן  - ר פה אחדאוש

 
 

 :6סעיף 

 2019אש"ח של התמיכה של מועצת החלב בספר העדר לשנת  500דיווח על קיצוץ בפועל של 

 והתאמת תקציב התאחדות בהתאמה.

דיווח בנושא ניהול מערכות המידע בהתאחדות ושינויים במהלך החודשיים הקרובים ותהיה להם 

 השפעה תקציבית.

 
 

 :7סעיף 

 רת דוח מנכ"ל:במסג

 חובה לבצע ביטוח של פינוי הפגרים. 26.5.2019עד  - פינוי פגרים

 במשרדי הממשלה כדי להתקדם בהסדרת הענף לשנים הבאות םהמתנה למינויים פרסונליי

 הוראת השעה להארכת מנגנון מחיר המטרה בשנה נוספת יובא לאישור בחודשיים הקרובים.

 נושאים שונים לא לפרסום.דיווח ב

 
 

 

 

 רשם: ישראל )טוטי( בלוך

 ת ההתאחדותמועציו"ר 

 

  

 
 


