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 מועצת ההתאחדות   ל פרוטוקו 
 | י באדר, תשפ"א 23.2.2021

 ZOOMבאמצעות תכנת 
                               

פרץ   בלוך, טיטו ,שולה קראוזהדב וייס, , פלג אוריון ליאור שמחה, ,זיו בן ארישמיל בלברמן,         : חברים
  ,רי חפיוחא, עברנ יואב ,גילי שגיא ,ילהשיהודה  ,םישליפ וי'סרג, רמי פיש מדיני, שמאי ,ורקש

 , אורנה חיים, מומי כהו, חי צומברג, טל זמיר, גבו אלטמרק  ,ליאל דודיאן ,נסקיואדי פול
 איתן אבידוב, נתנאל ביטרמן, עמוס טהר, עמוס גואטה, ארנון אשרי, עוזי דובלין, 

 ענבל סיבוני, דרור קורלנדר. 
  

   רחמים אליהו, ,נדב רז  ,גאליניסים אל, י אוריאל ירטי ,וסגרינגאקרלוס         : חסרים
 תמיר אלעד , בושארי אבי ,עמרי גולדהור ,אברי אלוני ,מאור שלמה  ,איתי ישי ,זיו מטלון

  

  : יםמוזמנ
    יםועקב

    ועדת ביקורת - , אוריאל גינוסרן הרןרודו ,יורם סהר
  פניםמבקר  - משה תרשיש

 תנועות  - סגיל ה ,חיים חבלין
 התאחדות  - קפלןי עד

  

 ש  יועמ" - עו"ד אור ליברט : מוזמן   
 ל החקלאיתמנכ" -איתי ברק 

 

 

 : סדר היום 

 החדשים ם המסיימים ולחבריםתודות וברכות לחברי .1

 ת ההתאחדות מועצבחירת יו"ר  .2

 )הצבעה מגזרית(  ההתאחדותהנהלת חברי בחירת  .3

 תרשישמשה  - 2021פברואר  -סיכום האספה הכללית  .4

 

 וברכות תודות    - 1ף  י סע 

 לחברי המועצה היוצאים והנכנסים. והודה  ובירך תח את הישיבהליאור פ

,  בצוות האסטרטגירבה כי נעשית עבודה  דכןכמו כן ליאור עעומדים בפנינו אתגרים חדשים, 

ק  יזו, ח, עדכון ספר בוחרים2021תקציב לשנת תוכניות העבודה וסקר את הנושאים לרבות ו

 ועוד.  המחלבות, ליווי ההסכםהקשר/מערכת היחסים עם 
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 יאור פונה ומבקש שהישיבות יהיו ברוח טובה, בצורה חברים ועניינית.ל

מועצת לשמאי מדיני, עד לבחירת יו"ר קבוע  מוצע שיו"ר לישיבה זו בלבד יהיה -
 ההתאחדות. 

 החלטה: 

 זמני של ישיבה זו.נבחר ליו"ר שמאי 

 ר היום לישיבה;שמאי מקריא את סד
 

 ת ההתאחדות מועצ בחירת יו"ר    - 2יף  ע ס 

 בחירת יו"ר קבוע למועצת ההתאחדות 

 ועוזי דובלין ועמדים הם; עמוס טהר, טוטי בלוךהמ

 . 16.2.2021-שנבחרו באסיפה הכללית שהתקיימה בהחברים הם רשאים להצביע 

 בתוצאות. עדכן ימאי ש, לאחר ההצבעות כל חבר יישלח את בחירתו לנייד של ענבל בלס

 מדותו מתפקיד היו"ר. הר הסיר את מועעמוס ט 

 בעד  20 -טוטי   ת יו"ר; ובחירהתוצאות  להלן  ו התקיימו בחירות

 בעד 10   -עוזי                                                                 

 . טוטי נבחר לשמש כיו"ר מועצת ההתאחדות
 

   התאחדות ה הנהלת  חברי  בחירת    - 3ף  י סע 

 כל מגזר בחר את חברי ההנהלה שלו 

 ; נציגי המגזר השיתופי

 זיו בן ארי                       נישמאי מדי

 רמי פיש                         פרץ שורק

 ליאור שמחה        בלברמן (שמילשמואל )

 

 ;ימשפחתנציגי המגזר ה 

 ליאל דוידיאן            איתן אבידוב

 טל זמיר         נתנאל ביטרמן

 גואטה עמוס 
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 : החלטה 

 אחד  נבחרו פהים משני המגזרים הנציג

 

 תרשיש משה    -  2021פברואר    -סיכום האספה הכללית    - 4ף  י סע 

 ,את הליך האספה הכללית שנמשך זמן רבכם יסמשה 

 ם חברי ועדת הבחירות, לעדנה גלנטי וענבל בלס על עזרתומודה ל

 דו'ח מרוכז יישלח לחברים.

          

 

 

 

 רשם: ישראל )טוטי( בלוך

 ת ההתאחדות מועציו"ר 

 

 

 

 


