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 71.3.82מיום עד העמותה וושל  6' ה מספרוטוקול ישיב: הנדון

 1במשרדי העמותה ברחוב תבורלישיבה עד העמותה והתכנס ו 20.7 מרץב 22 -ה 'גביום  1.

 : בישיבה השתתפו 21

 1ארנון כרםו  אריה ממן, בני כהן ,חיים שטרית, אודי טימר, אורלי גלר :חברי הוועד  1א

 11דור ישראל בן  : הביקורת ועדתו חבר 1ב

           שמוליק , יעקב ברוש, אילנה שפרינג ,דני ארדיטי - הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר 1ג

 1ואבנר הלחמי יוסי בר   , הרפז                                                    

 נוייוסי  –עדת ביקורת וחבר ו

 

  : וההחלטות שהתקבלו  ישיבהלהלן הנושאים שעלו ב 31

 :6102חות הכספיים לשנת "הדו/ מצגת הסקירת  .א

תוקנו ונשלחו במייל לחברי  20.2 הכספיים לשנת חות"הדו בני כהן דיווח כי -הגזבר  (.

 1הוועד

כאשר  1ואופן הצגתם חות"לדו הארות משתתפי הדיון/הערות-נשמעה התייחסות (2

ח "יכין שקפי מגירה בהם פירוט למה שמוצג בדו שהגזברהייתה , עיקר ההתייחסות

 1למקרה של שאלות מהקהל

 :סוכם (3

 71./3/.3מצגת לחברי הוועד עד ל תוכן ה בני כהן יעביר אתגזבר העמותה  (א

יעבירו התייחסותם במייל , במידה ותהיינה התייחסות נוספות לחברי הוועד (ב

 1 3/4לגזבר העמותה עד ל 

 

 אודות השינויים בתקנון/ מצגת הסקירת  .ב

שלפגישה לה זומנו כל אלו  ,דיווחה על כך ,אורלי ,התקנון עדכוןל וועדההר "יו (.

לא הגיעו , את התייחסותם ואשר התבקשו להציג ,בתקנוןהמוצעים שהתייחסו לשינויים 

ם לתושבים ללא כל שפורס נוסחלפיכך השינויים בתקנון יעלו להצבעה ב1 לפגישה

 1הדיון באספה בנושא זהתקיים יכנוסח עליו , נוסח זה יופיע באתרובהתאם גם 1 שינוי



 1הערותיהם/ חברי הוועד השמיעו את התייחסותם,  טיוטת המצגתהציגה את , אורלי (2

 71./3/.3עד ל , ורלי תשלח לכל חברי הוועד עותק מהמצגתם שאסוכ (3

עד  אורליליעבירו התייחסותם במייל , במידה ותהיינה התייחסות נוספות לחברי הוועד (4

 3/41ל 

 

 :2///0/קיום האסיפה במהלך  .ג

המזכיר יודיע , בהנחה שלא יהיה קוורום, 0:00.תחילת האספה אמורה להיות בשעה  (.

בתחילת האספה המזכיר יערוך בחירת . 0:30.  שעהל האספה תחילת על  דחיית 

 1ר לאספה"יו

 :שלהלן ,נושאים בלבד 2באספה יועלו  (2

 20.21כספיים לשנת חות ה"אישור הדו (א

 (1ם הצבעה נפרדתתקויי, כאשר לכל סעיף המוצע לשינוי) ,אישור השינויים בתקנון (ב

 

 בשל הסמיכות) שתוכננה לעלות בישיבה זו, לאישור הוועדתכנית מסיבת העצמאות הצגת  .ד

 , ישיבה זועלתה בלא  ,((//2)הקרובה לחג העצמאות 

 

 : ההוועד הבא תמועד התכנסות ישיב 41

 , 7' מסישיבה  – תיערך ישיבה הבאה 20:001בשעות   7.///7.ביום שלישי בתאריך 

 1ישיבת הוועד ננעלה1 5

 בברכה1   6

 

 

 טריתש         חיים                                                                                                    

 התהעמו  וועד מזכיר                                                                                                   

 

 

 :עותקים 

 .לחברי וועדת ביקורת –


