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 ת נאות רעותחברי וועד עמותאל 

 

 71.31.1מיום עד העמותה וושל  5' ה מספרוטוקול ישיב: הנדון

 1במשרדי העמותה ברחוב תבורלישיבה עד העמותה והתכנס ו 10.7 מרץב 1. -ה 'גביום  1.

 : בישיבה השתתפו 11

 1 דני ארדיטי: ר הוועד "יו 1א

  אריה ממן, בני כהן ,שמוליק הרפז ,חיים שטרית, יוסי בר, אודי טימר :חברי הוועד  1ב

 1ואילנה שפרינג

 1ויוסי נוי דור ישראל בן  : הביקורת ועדתחברי ו 1ג

 1מר אמנון חדד –רואה חשבון העמותה  1ד

 1ארנון כרם ואבנר הלחמי, יעקב ברוש, אורלי גלר -  הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר 1ה

 

  : וההחלטות שהתקבלו  ישיבהלהלן הנושאים שעלו ב 31

 :6102חות הכספיים לשנת "סקירת טיוטות הדו .א

 10.21הכספיים לשנת  חות"הדוטיוטות ה החשבון הציג את רוא (.

 1חות"לדו הארות משתתפי הדיון/הערות-נשמעה התייחסות (1

 :סוכם (3

 1חות בהתאם להערות שנתקבלו"דורואה  החשבון יתקן את ה (א

  7/31.חות המתוקנים לחברי הוועד עד ל"רואה החשבון יעביר הדו (ב

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

 1 11/3לגזבר העמותה עד ל 

1  

  – מסיבת פורים .ב

ולפיכך מהותו הייתה , לאחר המסיבה - פורים נעשה בדיעבדהדיון בנושא מסיבת   (.

וזאת על מנת להפיק את המסקנות  וההמלצות לטיוב ההערכות 1 כתחקיר  אירוע

 1קיום אירועי התרבות הקהילתיים הבאיםלו

הציגה , שהובילה את מסיבה מטעם וועד העמותה אילנה,קשרי קהילה וועדהר "יו (1

  1חוגגים 50.מסיבה מוצלחת שהשתתפו בה  כ את ההערכות למסיבה ודיווחה על 



ולחוסר היידוע של חברי הוועד בפרטי , חברי הוועד התייחסו למהלך ההערכות (3

 יכמו כן הייתה התייחסות בהיבט אופי האירוע ולאיזה פלח1 תוכנית המסיבה

 1אוכלוסיה הוא נועד

 :סוכמו הנושאים  שלהלן, בסוף ההתייחסויות (1

 1המוצלחת וועדת קשרי קהילה על המסיבהברכות לחברי , ראשית (א

 1000סך על  יאת הסיוע התקציב( אישור חריגב)ד העמותה אישר בדיעבד ווע (ב

על שם העמותה  בתמורה לקבלת חשבונית אתזו , למימון מסיבה זו שקלים

  1שפעל במסיבה .D.J מאת ה ,בסכום זה

אירועים /זכויות השימוש בסמליל העמותה לתמיכות – (הלוגו) סמליל העמותה (ג

תוך הסדרת האמור בהסכם כתוב , ובאישורו י דרישת הועד המנהל"יינתנו עפ

 . אירועה מנהלי/ תמיכההמקבלי  –ים מול השותפ

 

בנושא ההיערכות  נוהל חדש לגבש/להכיןר וועדת קשרי קהילה "באחריות יו (ד

  1לקיום אירועי תרבות

אשר תוצג לאישור , וועדת קשרי הקהילה תכין ותציג תוכנית אירועים שנתית (ה

 71./1/1.בתאריך   7' ישיבה מסחברי הוועד בישיבה במהלך 

וועדת קשרי הקהילה תציג תוכנית , מסיבת העצמאות –האירוע הקרוב  (ו

 1  11/3ב  2' מס– מפורטת לאירוע זה לאישור הוועד בישיבה הבאה

 

 :70/7/2ההערכות לקיום האסיפה ב מהלך אודותעדכון  .ג

       הדפסת הזימון לאסיפה והתקנון  :בנושאאודות הפעילות הלוגיסטית  ,עדכןבני  1)  

 1 7/3. עד ה והפצתם לחברי העמותה ,המעודכן       

 מערכת ההגברה, מול פארק המים בנושא האולםהנדרש התאום נעשה כי  ,בני עדכן (1

 1והכיבוד

חות הכספיים "באחריות הגזבר להכין ולהציג  את המצגת  אודות אישורי הדו (3

 11/31ב( 2' מס)בישיבת הוועד  הבאה 

אורלי גלר להכין ולהציג  את המצגת  אודות השינויים  –ר וועדת התקנון "באחריות יו  (1

חברי , כאשר שעה קודם הישיבה1 11/3ב( 2' מס)בתקנון בישיבת הוועד  הבאה 

עם כל חברי העמותה שהתייחסו לשינויים  ,התקנון  ייפגשו במקלט יד לבניםוועדת 

 1המוצעים

 ,על ידי חבר הוועד יוסי בר -הציבור  הצגת מסקנות וההמלצות הנגזרות מסקר צורכי  .ד

 1נדחה לישיבת הוועד שתתקיים  במהלך חודש מאי השנה

 

 

 



 : ותהוועד הבא תומועד התכנסות ישיב 11

 :ובה נדון, 2' מס – תיערך ישיבה הבאה 10:001בשעות   7./11/3 ביום שלישי בתאריך1  א

  10.21לשנת חות הכספיים "בנושא דו סקירה ואישור המצגת   (.

 1חות הכספיים"התייחסות וועדת ביקורת לדו  (1

 1ןבנושא השינויים בתקנו סקירה ואישור המצגת   (3

 1לאסיפה והנחיות אחרונות להערכות" סגירת קצוות"(  1

 1לאישור  הצגת תוכנית למסיבת העצמאות(   5

    נושאים לישיבה , 7' תתקיים ישיבת וועד מס 10:00בשעה  1/1.ביום שלישי בתאריך 1  ב
 1שבוע לפני, מ"יפורסמו על ידי הח                

 1ישיבת הוועד ננעלה1 5

 בברכה1   6

 

 

 טריתש         חיים                                                                                                    

 התהעמו  וועד מזכיר                                                                                                   

 

 

 :עותקים 

 .לחברי וועדת ביקורת –


