
 

 16.11.16                                                     בס"ד                                                         

 חברי וועד העמותה

 

 6.111.15 –עד העמותה ופרוטוקול ישיבת והנדון: 

 

 ברחוב תבור.במשרדי העמותה עד העמותה והתכנסה ישיבת ו 2016 ברנובמב 15-ה 'גביום  .1

 : בישיבה השתתפו .2

 . יעקב ברושיו"ר הוועד :  .א

 ואבנר הלחמי . חיים שטרית  בני כהן ,חברי הוועד :  .ב

 יוסי נוי.,  דור ישראל בן  : הביקורת ועדת .ג

  וועדת ביקורת.  חבר ויחיאל צברי ,אברהם בן דוד ,יוסי חזאי הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר .ד

 :כל נושאסיכום לגבי עדכונים  כוללישיבה להלן הנושאים שעלו ב .3

 דו"ח ועדת הביקורת: .א

 .יו"ר ועדת הביקורת הציג את טיוטת הדו"ח לחברי הועד והוצגו הערות (1

 העמותה ועיקריו יוצגו במסגרת האספה הכללית.יפורסם באתר המסמך  (2

 :מועמדות לתפקיד במוסדות העמותה הצגת .ב

 בחצות . 10/11/16מועד ההגשה הסתיים ביום חמישי   (1

 הבקשות נבדקו בהתאם לקריטריונים )חבר עמותה / הגיש במועד(. כל ( 2

 וטופסי המועמדים יפורסמו באתר העמותה . ת הבקשות העומדות בקריטריונים ( רשימ3

 ( התקיימה הצבעה ואושר על ידי כל חברי הועד.4

 : בקשות לקליטת חברים חדשים בעמותהג.       

 .( הנושא יבחן ע"י הועד באחת מישיבותיו הקרובות על בסיס קריטריונים ובאישור היועמ"ש1          

 ( התקיימה הצבעה ואושר על ידי כל חברי הועד.2          

 ( מזכיר העמותה יודיע לפונים בנושא  תוצאות ההחלטה בעניין.3          

 : ב'חוות הדעת בעניין שטחי שרות ברעות ד.       

 בישיבה.לחברי הועד ( חוות הדעת שהוכנה ע"י השמאי אלי סידאווי הוצגה 1          

 ברעות ב'.של ( בהתאם לחוות הדעת שטחי השרות כלולים במסגרת זכויות המקרקעין 2          



 ( חוות הדעת תוצג באספה הכללית ותעמוד לרשות הציבור.3          

 :תמיכות כספיות . ה.   

 .ת ולגבי השלמ מגישי הבקשה.הודעות ל תיבדק תקינות טופסי הבקשות , במידת הצורך יפורסמו( 1    

 .תקנוןשינוי האישור שהפונים ישלימו את המסמכים הנדרשים, מותנה ב( הוועד ידון בבקשות לאחר 2    

 : הערות לתקנון העמותה. ו   

  . בוועדונידונו ובקשות לשינויים ,( התקבלו הערות 1    

 יוצג לאישור האספה הכללית. התקנון (2    

 : סוגיית היטל ההשבחה. ז   

 ( הנושא נמצא בבחינה , בעל משמעויות נרחבות ותידרש עבודת מטה נוספת.1   

 הנושא יוצג לתקצוב ולהמשך פעילות במסגרת האספה הכללית.( 2   

 : 31.12.2015הדו"ח הכספי ליום . ח   

 ( הוצג הדו"ח הכספי המתוקן , ועדת הביקורת תמליץ לאספה הכללית לאשרו.1   

 ( הגזבר יכין טבלת "ביצוע מול תכנון" שתוצג באספה הכללית .2   

 ( הדו"ח הכספי המתוקן ואישור המשך העסקת רו"ח יובאו לאישורה של האספה הכללית.3   

 : תנושאים נוספים שיועלו במסגרת האספה הכללי. ט   

 ( התקבלה בקשה להעלות את נושא ניוד הזכויות במקרקעין והריסת הבתים.1   

 .להציג את  בקשתולמגיש הבקשה  ן, יינת סדר היום שפורסם( בתום 2   

 : היערכות לדיון והכנת מצגת לאספהי.    

 ולוועדת הביקורת . לחברי הועד באחריות אבנר להכנת השלד למצגת והעברתו   (1

 . 20:30שעה  21/11/16ביום שני וחזרה כללית לקראת האספה ישיבת ועד לאישור המצגת  (2

 טריתש       חיים                                                                                                   

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                    

 

 העתק :

 יו"ר וועדת ביקורת. 


