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 הנהלת ההתאחדות   ל פרוטוקו                                       
 קיסריה פארק תעשייה תאחדות הבמשרדי ה , 19.2.2020                            

 
 ,ןזיו מטלון, פלג אוריו רק,ופרץ ששמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן,  ,זיו בן ארי :      חברים 

 ידיאןודליאל , איתי ישי , ,בלברמן לימש
  

 ר אלעד תמי   חסר         : 
  

 סרג'יו פישלים. ,רחמים אליהו     :   פיםקימש
             

 משה תרשיש טוטי בלוך, ,יורם סהר מוזמנים    :
 

 
 

 
 : סדר היום 

 
 6.1.2020 ריךתאמ  הנהלת ההתאחדותת יבמיש לפרוטוקו אישור  .1
 
 יות חתימה וזכ ור שאי. 2
 
 ברים חדשים להתאחדות חת קבל  .3
 
 כללית  לאספהמועד  .4
 
 דוח מנכ"ל  .5
 
 

 1סעיף  
 

 אושר פה אחד  - 6.1.2020מתאריך  ת הנהלת ההתאחדותישיבמ לפרוטוקו
 
 

 2סעיף  
 

 כדלקמן: תאחדות השל ה חתימההזכויות עדכון בעלי בקשה ל
, בהתאם לאחת משלושת האפשרויות חתימתם של בעלי זכויות החתימה המפורטים מטה

 ן, תחייב את ההתאחדות לכל דבר ועניין:הנזכרות להל

 חותמת האגודה, תחייב את  ףבצירועם חתימה של עדי קפלן חתימה של אביתר דותן   . א
 ההתאחדות. 

 בצירוף חותמת האגודה, תחייב אתעם חתימה של שמאי מדיני חתימה של אביתר דותן  .ב
 ההתאחדות. 
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 בצירוף חותמת האגודה, תחייב את עם חתימה של עדי קפלן  יש מי פימה של רתח .ג
 " ההתאחדות.

 
 אושר פה אחד  זכויות חתימהבעלי עדכון 

 
 

 3סעיף  
 

 ר פה אחד אוש -מצורפת  רשימהלחברות על פי  ת חברים חדשיםקבל
 
 

 4סעיף  
 

 (. 20.5, 20.4)ל קיום אסיפה כללית בתאריכים הוחלט פה אחד ע
 הזמנה כולל סדר היום. תצא  תאחדות ומיד לאחריה ההדבר יועבר לאשרור מועצת ה

שה  מבראשות  תהבחירוהתנאי לקיומה הינה השלמת ספר החברים והדבר מנוהל ע"י צוות 
 והיועצים המשפטיים.  (מבקר הפנים) תרשיש

      
 
 

 "ל מנכ   דוח   - 5סעיף  
 

 . חיפהבית המשפט בבמשפט במהתובעים  ₪אלף  192בגובה    בקשה להוצאותגשה הו . א
 תאחדות. הפה אחד להמשיך בתביעה ואחרי החלטת השופט להביא לדיון למועצת האושרר 

     
 , של שר האוצר" נו חלוהצו ליבוא חופשי נמצא על "ש .ב

 .לבית המשפט העליון  ניגשבהכנה ובמקרה הצורך נמצא  תאחדות הבג"צ ה
 
 

ועדה ותוך כמה ימים ועבודת ה מהלךוח על והמנכ"ל מד לבחירת  רמי פיש יו"ר ועדת האיתור  .ג
 למת כל התהליך. לאחר השוהמלצתם עם  יגיעו

 

כדירקטור במועצת החלב   ר ימשיך לכהןאביתנהלה דורשת פה אחד שהה   "למען הסר ספק" . ד
 י.ללא שום שינו ל החדש" מנכהעד החלפתו ע"י 

 

 
 פיש רמי - רשם

 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                      

 

 

 


