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 חברי וועד העמותה

 

 115..61 –עד העמותה ופרוטוקול ישיבת ו: הנדון

 

 6העמותה ברחוב תבורבמשרדי עד העמותה והתכנסה ישיבת ו .111 קטובראוב 5-ה 'דביום  16

 : בישיבה השתתפו 16

 6 יעקב ברוש: ר הוועד "יו 6א

 6ואבנר הלחמי  חיים שטרית  ,בני כהן : חברי הוועד  6ב

 6יוסי נוי,  דור ישראל בן  : הביקורת ועדת 6ג

 6מר אמנון חדד –רואה החשבון של העמותה  6ד

וועדת   חבר ויחיאל צברי ,אברהם בן דוד ,יוסי חזאי הוועד יחבר –מהישיבה  ונעדר 6ה

  6ביקורת

 6:כל נושאסיכום לגבי עדכונים  כוללישיבה להלן הנושאים שעלו ב 36

 .הגזבר בני כהן על ידי  עדכון ההערכות אספה כללית 6א

הנוסח אושר להפצה על ידי כל ארבעת  6בישיבה הוצג תוכן ונוסח מכתב ההזמנה  (1

  "6חברים 3עד  –מספרי חברי וועדת ביקורת לבחירה ", עם שינוי יחיד6 חברי הוועד

 :יתווספו, למכתב ההזמנה שיופץ לחברי העמותה (1

 6עיקרי השינויים המוצעים לתקנון (א

 6ח מתומצת לפירוט פעילות וועד העמותה"דו (ב

מכתב ההזמנה והמסמכים הנלווים יופצו  לחברי העמותה עד לחודש לפני מועד כינוס  (3

 1201101.66עד  –האסיפה 

 .רואה חשבון אמנון חדד – 5102ח כספי לשנת "דו  6 ב         

 11156חות הכספיים לשנת "הציג את טיוטת הדו, אמנון  (1

 :השינויים הבאיםעיקרי העירו הערות וסיכמו על  , חות"חברי הוועד התייחסו לתוכן הדו (1

על רקע העובדה שעברו  -₪  .677שריון תקציב להחזר חובות לעמיתים על סך  (א

,  חברי הוועד 2הוחלט על ידי כל , לעמיתיםמאז הועברו הבתים , שנים 11מעל 

 6לבטל שריון זה



על רקע העובדה שעברו שנים  -שריון עתודת תקציב לתביעות העמותה בעתיד  (ב

 6לבטל שריון זה,  חברי הוועד 2הוחלט על ידי כל , מאז השריון, רבות

 6את כל הוצאות התמיכה תחת סעיף אחד6 לרכז (ג

כך , למול סעיפי התקציב שתוכנן לשנה זו 1115להציג את סך התקציב שיצא ב (ד

 6 שלכל סעיף יוצג ביצוע למול תכנון

באחריות רואה 6 13011עד ל  ות הכספיים המתוקניםח"סיום השינויים והצגת הדו (ה

 6החשבון

 הצגה באסיפה הכלליתל 1022טיפול בנושאים והמלצות ל   6ג

 :המסתכמת ל, 1117צעת תקציב לשנת בני הציג רשימת נושאים וה

 ₪6 151,111סך של כ  –תקציב תפעולי  (1

 ₪6 151,111סך של  -תקציב פרויקטים  (1

 ₪6 211,111 – 1117כ תקציב מוצע ל "סה (3

 6חברי הוועד 2רשימת הנושאים והיקף התקציב אושרה על ידי כל  (2

 

 

 ח  וועדת ביקורת"דו   6ד

  ולהפיצו  1115ח ביקורת לשנת "ר וועדת ביקורת להכין טיוטת דו"באחריות יו (1

 1501101.6 - לחברי הוועד עד ל

 :הערכות למהלך ההצבעה בחירות. ה

 6בני הציג רעיון של שילוב מערכת אלקטרונית לביצוע וניהול מהלך ההצבעה (1

זה יימשך הרבה  שמא תהיך, חברי הוועד העלו מספר הסתייגויות ובעיקר חשש  (1

 6מהמן הרגיל

, ויעביר את רשמיו ומסקנותיו, שתתף בפיילוט בחירות עם מערכת זוכי בני י, סוכם (3

 6לחברי הוועד לשם קבלת החלטה

 :אישור הקצאת תמיכות חריגות 6ו

, גופים בבקשה לאישור כספי תמיכה מהעמותה 3פנו , השבועות האחרוניםבמהלך  (1

והקצאה בתמיכות אלו אמור להיות במהלך נובמבר ז לדיון "למרות שהלו, בנוהל חריג

 6על פי הנוהל הקיים

 : הבקשות החריגות לתמיכה הינן 3 (1

 , (הרשמה לתחרות) ר"תיכון מותמיכה בחוג הרובוטיקה ב (א

 6תמיכה בפעילות חגי תשרי של בית הכסת (ב

 ( 6 ינקום דמו' ה)עשור לנפילתו של החייל עוז צמח  –תמיכה באירוע הנצחה  (ג



לדיון במהלך נובמבר ביחד עם שאר הנושאים הראשונים נדחו   1הבקשות ל  (ד

 6הבקשות שיעלו

למול הצגת חשבונית רלוונטית ₪  5111אושרה תמיכה על סך , לנושא השלישי (ה

 6ותשלום ישירות לספק  השרות, רועילא

 :מועד התכנסות ישיבת הוועד הבאה 26

כהערכות לאספה הכללית  ,ישיבות וועד עמותה 1לקראת האספה הכללית יערכו  (2

 :במועדים שלהלן

 6 במקלט תבור 11:31בשעה  15/11/16  ישלישייום  (א

 6במקלט תבור 11:31שעה ב .1101101יום שני  (ב

 : הנושאים שידונו בישיבה הבאה  (5

 גזברבאחריות  –ולבחירות נציגי העמותה , לאספה הכללית המתוכננת  הערכות (6א

 6העמותהוועד 

 6באחריות גזבר וועד העמותההמתוקן ח כספי "דוההצגת  (6ב

 6 ר הוועד"לאספה כללית באחריות יו טיוטת מצגת הצגת  (6ג

 6והמצגת, ח וועדת ביקורת"הצגת טיוטת דו (6ד

 

 6ישיבת הוועד ננעלה  56

 6והשתתפותכם בישיבה הבאה םנא הערכותיכ 6.

                                        6                                                  

 , שנה טובה ומבורכת לכם  ולבני ביתכם בברכה                 

 וחתימה טובה  

 טריתש       חיים                                                                                                   

 תההעמו  וועד מזכיר                                                                                    

 

 :העתק 

 .ר וועדת ביקורת"יו 


