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  :נוכחים .1

 אבי יבין, רוני וולובלסקי, אברהם קדם, שאול קולמן, אילן זולברג, יוליאן פינקלשטיין: מזכירות .1.1

 נאור לוי, בני סיגלוב :ועדת ביקורת .1.2

 מיקי לבנת, גיל קריים .1.3

 :סיכום הפגישה .2
  

' מס
  'סד

  לביצוע עד  אחראי  פרוט  הפעילות

מסמך ההמלצות של צוות תעריפים יפורסם  •  תעריפים   .1
תוך ציון הסתייגות שהוא כפוף , ת"באתר אימ
 ד"לאישור עו

  לקבל אישור למסמך, ד מטעם להב"פניה לעו •

  מיקי לבנת

  

  ר"יו

  מיידי

  

  מיידי

ש בחודש "כנס סופ הצעות לארגן 3נתקבלו  •  ש"כנס סופ   .2
 או נובמבר אוקטובר

 התייחסות והערות •

  ם עם המציע הנבחרסגירת פרטים וסיכו •

  
  

  מזכירות

צוות כנסים 
  והשתלמויות

  
  

  19.7עד 

לאחר  מייד
  מכן

ף כפתור הפניה וסוה ת בפייסבוק"וקם דף אימה  אתרים   .3
  ת"באתר אימ

  להזמין את החברים להצטרף

  החבר ליד שמו באתר ובפייסבוקלהוסיף תמונה של 

  מיקי לבנת

  

  זכירמ

  גיל, מיקי

  מיידי

  

  מיידי

  מיידי

לחברים שטרם שילמו דמי  טלפונית אחרונה פניה  דמי חברתשלום    .4
  2010חבר לשנת 

 וגרעחברים שלא יחדשו חברות עד סוף החודש י
  .מרשימת החברים באתר ווסריו, מהארגון

  מזכירות

  

  מיקי לבנת

  מיידי

  

לפי הודעה 
  ר"מהיו

ק ולוועדת הכלכלה את נייר "להגיש למשהת •  ק"משהת   .5
 העמדה שהוכן

  את המסמך בתקשורת לפרסם –במקביל  •

צוות קשרי 
  ממשל

  אבי יבין

  מיידי

עם הגשת 
  המסמך

תקנות לתכנון    .6
תשתיות במבני 

  מגורים

 להכין תוכנית פעולה •

 ק"לפרסם הודעת ברכה למשהת •

 מוביל הפעילות על פי תוכנית הפעולה •

ישיבת המזכירות הבאה תוקדש לסקירה של  •
  התקנות החדשות ולדיון בתוכנית הפעולה

  אבי יבין

  אבי יבין

  אברהם קדם

  אברהם קדם

  מיידי

  מיידי

  מיידי
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נדרש לאשר , כמתחייב מהוראות רשם העמותות  אסיפה כללית   .7
ולי ודוח דוח מיל, 2009כספי של שנת הדוח האת 

  .וועדת הביקורת באסיפה כללית דחופה

לאישור כללית מיוחדת אסיפה  הקבענלאור זאת 
  17:30בשעה  10.8.10ביום  הדוחות

  מיידי  מזכיר

  
  .17:30עד שעה  15:30שעה ב 10.8.2010, ייששלם יו :הבאה המזכירותת ישיב

  
  .17:30שעה ב 10.8.2010, ייששלם יו :המיוחדת האסיפה הכללית
  .)שימו לב כתובת חדשה של משרדי להב.( 13קומה , א"ת 29המרד  – להבתתקיים במשרדי 

  
  מזכיר, אילן זולברג  : רשם


