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 26.4.17 כללית אסיפה פרוטוקול

   9:30התחלה: שעת

 13:00 סיום: שעת

  נוכחים:

 .יוסף אור כצמן, חיים שמרת, עמית -מזכירות

 ברק יחזקאלי, יונתן מזרחי, ניצן ,מורדוקוביץ יובל ,חיון חגי מרמלשטיין, עומר -וועד חברי

 ורניק אלכסנדר ,חרמש

 ארצי ראדה אלול, נתן ,אברהם רינת ביתן, לרר סטפני ויינשטוב, דניאל ד"ר -עמותה חברי

 לוי. ניבה ,אבוקסיס נטלי בוקעי, מוטי ,מדבדיק

 כהן טרנטו קטורזה+ליאורה אריק -קטורזה לנדשטיין רו"ח -חשבון רואי

 

 2016 כספי דו"ח ואישור קיבוצי מו"מ פתיחת על הכרזה הדיון: נושא

 לבין הזוטר סגל ארגוני ששת בין לאחרונה שנפתח קיבוצי מו"מ על מפורט בהסבר פתח המזכ"ל

 האוניברסיטאות. ששת ראשי את המאגד ור"ה

 עובדים: התייחסות

 הוראה תוכנית הוראה לעמית לתת יש כי נקבע האחרון הקיבוצי בהסכם -ויינשטוב דניאל ד"ר

 פיטורין יש אם מתוכן. אותו שרוקנו אחרים סעיפים היו אבל מינוי(, )כתב הקרובים לשנתיים

 .אליו נזקפים פיצויים איזה ברור לא זה שנים(, 23) רבות שנים לאחר

 יותר 4 פי עובדים מקביל( )מסלול לסיעוד במחלקה שהעובדים העלתה -מדבדיק ארצי ראדה

 מאסיסטנט. שעות

 מועסקת לא היא אבל הריון, עקב שנה למשך לימודים הארכת מקבל דוקטורטית -יסאבוקס נטלי

 אחרי. בשנה

 מחקר. הצעת הגשת עקב המתעכב לב' א' מאסיסטנט המעבר נושא את העלה -חרמש ברק
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 האוניברסיטה. הנהלת עם ביחסים כלים" "שבירת של תחושה יש האחרונות בשנים -לוי ניבה

 הקיבוצי. במו"מ בטיפול כפיים וניקיון לב תום ביקשה

 המו"מ. במהלך להתרחשות שלו הצפי את וציין המשיך המזכ"ל

 

  :2016 הכספי הדו"ח על בהצבעות נוכחים

 יוסף. אור כצמן, חיים שמרת, עמית -מזכירות

 אלון ורניק אלכסנדר יחזקאלי, יונתן מזרחי, ניצן מורדוקוביץ, יובל מרמלשטיין, עומר -וועד חברי

 .כפרי

 ללא. -עמותה חברי שאר

 .כהן טרנטו ליאורה קטורזה+ אריק -קטורזה לנדשטיין רו"ח -חשבון רואי

 קטורזה. אריק ע"י הוצג הכספי הדו"ח

 הצבעה:

 2016לשנת של הארגון אישור דו"ח כספי ומילולי 

 )פה אחד( 9 -בעד

 0 -נגד

 

 אישור למינוי לשנה נוספת של רו"ח לנדשטיין קטורזה

 אחד()פה  9 -בעד

 0 -נגד

 

 מורשי חתימה:

 אלכסנדר ורניק -חבר וועד    עומר מרמלשטיין   -יו"ר עמותה
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