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  :על סדר היו�

           .מ" בעקפיטל גרופל "מנכ, אלו� הרצוגמר  &  דברי פתיחה והסבר, הנחייה .1

ופרס את התוויית , נת� דברי הסבר בקשר לתהלי* אשר נעשה עד כה, מר הרצוג

 להיבטי הליווי המקצועי לרבות בכל הקשור, דר* הפעולה בקשר להתנהלות בעתיד

 בפני חברי הקבוצה את נתוני הציגמר הרצוג ,  בנוס�. לחברי הקבוצהאשר יינתנו

למתו של מבנה הפרויקט והשלבי� אות� ידרשו חברי הקבוצה לעבור עד להש

  . הפרויקט

  .הסכ� השיתו�הוראות בהתא� ל, בחירות לנציגותעריכת  .2
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  :הוחלט

. על ידי כלל חברי הקבוצה שנכחו באסיפה הכלליתהתקיי� הלי* בחירה לנציגות  .1

 נתבקשו כאשר ,הרמת ידבאמצעות , מר אלו� הרצוג על ידי להה נוההצבעה

 אשר הציגו את לבחור שלושה מועמדי� מבי� ארבעת המועמדי�הבוחרי� 

  .מועמדות�

 : הינ�,נוכחי� באסיפה כמפורט דלעילחברי הנציגות אשר נבחרו על ידי ה .2

 ;)21' יחידה מס זכות לתבעל (,יעל פסטרנק יריבה "ה .2.1

 ;)24'  מס זכות ליחידהבעלת(, נילופר דבירה "ה .2.2

 ).18' יחידה מס זכות לתבעל(, ויקי חיה בס�ה "ה .2.3

  

 

     ד"עו, יצחק וטנשטיי�מר  :ר* הפרוטוקולעו                                         

 


