
  
                                                          

  2010אוקטובר  12                                                           ,ה/ה נכבד/חבר
  

  , יום עיוןואסיפה בחירות 
  מחוז השרוןבמסגרת  פתח תקוהסניף 

  
  
ביום שתתקיים , )כולל יום עיון( ר הסניף ולמוסדות הלשכה"ליו אסיפה בחירותת ל/הינך מוזמן .1

 חוף הים הרצליה, "ן אכדיהד" במלון 08:30בשעה    15.11.10 ישנ
  "מיגון איתור ותקשורת לרכב איתוראן": יום העיון בחסות         

  
  :והבחירות סדר יום העיון  .2
  

  ורישום כיבודהתכנסות    08:30 –  09:00
  

  .פתיחת האסיפההכרזה על    09:00    
  

   .על פי הפירוט במסמך המצורףבחירות למוסדות הסניף והלשכה    09:30 – 10:00
      

  ,סקירת פעילות על ידי יועצי הלשכה   10:00 – 11:00
  .יועץ בריאות וסיעוד -  אודי פרישמן' דר   .א                         
  .יועץ אלמטרי  -  גדעון ארמן   .ב                         

  .יועץ והשמה לבתי אבות - חנן חפץ   .ג                         
  .יועץ למחשוב -   עופר פוסט   .ד                         

  
  הפסקה   11:00 – 11:30

        
  .ל שיווק"סמנכאורן שמלץ   -  אתר איתוראן כלי ניהולי בידי הסוכן   11:30 – 12:00

      
הרצאה דינמית                                                           עינת גלזר' דר -י היום יום אינטליגנציה רגשית וישומה בחי    12:00 – 13:00

  המשלבת דוגמאות רלוונטיות מחיי היום יום בזוגיות במשפחה ונותנת כלים                         
  ומור מלהיבה ומאתגרתלחיזוק האינטליגציה הרגשית ההרצאה משולבת בה                         
  .ומעוררת השראה                         

  
  

  סיום והודעה על תוצאות הבחירות  13:05   
    

  .ארוחת צהריים       

  ,בכבוד רב                             
          חיים דרורי                      

         פתח תקוהר סניף "יו                         

  
  
  
  

  



  :פתח תקוהסניף  אסיפה כללית ובחירות
  
הארצית ולמוסדות  נציגים למועצה, ר הסניף"ת לאסיפה הכללית השנתית ובחירות ליו/הינך מוזמן  

  .     08:30הלשכה בשעה 
  

  .לבחירה מצורפת בזה רשימת המועמדים
  

  :סדר יום לאסיפה כללית ובחירות
  .ר הסניף"י יו"עח "ודופתיחת האסיפה . א     09:30 - 10:00

  .ר האסיפה"יו בחירת. ב      
  .בחירת ועדת קלפי. ג      
  .דיונים והצעות לאסיפה. ד      
 .)לכל מועמד' דק 5( לראשות הסניף דברי המועמדים. ה      
נשיא הלשכה ומוסדות , לחבר מועצה ארצית, ר הסניף"בחירות ליו. ו      
  .הלשכה         
  )ראה תוכנית מצורפת(יום עיון מקצועי . ז      
  . 12:30ה סגירת הקלפי בשע. ח      

  .סיכום תוצאות הבחירות והכרזה על הנבחרים החדשים       13:05  
  ארוחת צהריים        13:15

  10:00 – 12:30פתיחת קלפיות בין השעות         
  

  
תדחה האסיפה , מחברי הסניף 51%,  לא יהיה נוכח מניין חוקי 09:00אם בשעה היעודה  3

  .ותתקיים באותו יום ובאותו מקום ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים 09:30לשעה 

  
מכלל המצביעים  20%מלבד אם ביקשו , ר הסניף תהיה גלויה בהרמת ידיים"בחירת יו .4

  .יים הצבעה חשאיתתקכי אז ת, הצבעה חשאית
  מודגש כי על פי התקנון האפשרות לבחור ולהיבחר מותנית בתשלום כל דמי החבר   .5

כרטיס חבר , ז"ת(י תעודה מזהה בלבד "הבחירה תבוצע ע. כולל כל הפיגורים ,ללשכה    
  ).רשיון נהיגה, לשכה    

  .   10:00 – 12:30הקלפי תהיה פתוחה בין השעות 
  
   - - - - - - - -  -  -  - - - - -  -  -  -  - -ספח  -  - - - - - -  -  -  - - - - - - - - -  -  -  - - -
  
  

  לכבוד
  )דודולידי (אל לשכת סוכני ביטוח בישר

  03-6396322פקס 
  

ושל מוסדות הלשכה אשר  פתח תקוהסניף יום עיון של ו אסיפה בחירותבברצוני לאשר השתתפות 
  . 15.11.10יתקיים ביום 

  
  ___________________________________________שם החבר 

  
  
  
  

  
  



  פתח תקוהסניף  – 1020מועמדים לבחירות 
  

  מועמדים במסגרת הסניף
  

  מאיר כהן – ר הסניף"תפקיד יול
  

  קובי צרפתי–נציגי הסניף למועצה 
  

  מועמדים למוסדות הלשכה
  

  .CLUאודי כץ  – מועמדים לנשיאות
  

; שלמה אייזיק –)מועמדים 8יש לבחור ( נציגי המועצה ברשימה הארצית
נאוה ; מיכל וינצר; דוד הראובני; חיים דרורי; אלי אנגלר; ישראל אליוביץ

אהרון ; CLUמשה טרבלסי ; קובי חורין; CLUסמי זילכה  ;ריק ורדיא ; ויקלמן
דרור ; אריה פיטרו; יובל עופר; שוקי-נתן יהושע; רם מסחרי; חגי לוינסון; כהן

    . שפיר
  

; CLU שלום אלי-איש -)מועמדים 11יש לבחור ( מועמדים לבית הדין הארצי
 CLUגוטמן חזי ; אתי בעג; דוד דוד-בן; אמיתי צביקה; וני איתן'ג; אבי אשכנזי

; פולק ראול; מנור שי; כהן שמשון; טבע צביה; מוניר  הלון ; גרשון בת שבע; 
  .יאיר  שקל; רום בני; פרסי אהרון; פל ירון

  
דורון ; בנדקובסקי אסף - )מועמדים 9יש לבחור ( מועמדים לועדת אתיקה

עיני ; כאל נוימן מי ;כהן אלי; כהן אלדד; חלפין טניה; יצחק זילברמן; אשר
  .  תמיר יפית; רחמים מלכיאל; שלמה קשרו; CLUפז חוה ; אורי

  
-ינון בן ;גל אלהרר – )מועמדים 3יש לבחור ( מועמדים לועדת  ביקורת

  .זאב לנגזם; אלינור כבירי;  יב'חדאד נג; שחר
  

חנם ; אבוזלף מוניר – )מועמדים 7יש לבחור ( מועמדים לועדת  תקנון
רפאל ; קפלן רוני; צורים יהודה; ענבר אבי; עוז יעקב ;מירון אברהם  ; מוטי
  . אבי

  
 


