
 
 

 9/03/20128פרוטוקול אסיפה כללית מיום 
 

 והתחלת האסיפה נדחתה בחצי שעה. , לא היה מניין חוקי 19:30האסיפה התכנסה בשעה 
  .שהינם מנויים פעילים או שילמו דמי עמותה עמותה חברי 61 השתתפו 20:00האסיפה החלה בשעה 

 

 סדר היום של האסיפה והמציגים:

 ריאאהוד לו - סקירת יו"ר העמותה 

  ישי גייזר -דו"ח שנתי של ועדת ביקורת 

  אהוד לוריא –דוחות כספיים 

  אהוד לוריא  –עידכון תקנון העמותה 

 מינוי רו"ח ואישור שכרו כספיים, אישור דוחות 

  אהוד לוריא  –בחירת חברי ועדת ביקורת חדשים 
 חברי העמותה - הצעות של החברים 

 דת הביקורתפיקוח וע – בחירות לוועד המנהל של העמותה 

 הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת
 

 דו"ח שנתי של וועדת ביקורת
 2018הציג את הנושאים שבוקרו בשנת מועדת הביקורת ישי גייזר 

 
 אישור הדוחות ובחירת רו"ח

  אהוד לוריאהוצג ע"י  2018הדו"ח הכספי לשנת 

  אושר ע"י ועדת ביקורת 2018הדו"ח הכספי לשנת 

 פה אחדאושר על ידי האסיפה  2018ספי לשנת הדו"ח הכ 

 
 בחירת ועדת הביקורת

 שני המועמדים נבחרו פה אחד ללא מתנגדים: אורין מור, שמעון זיגדון
 

 אישור התיקונים לתקנון העמותה 
ה. קויימה הצבעה אחת על כל ראו על ידי יו"ר האסיפקהשינויים הוצגו על מסך גדול באמצעות מקרן והו

. כל התיקונים אושרו פה אחד למעט תיקון 20ותיקון סעיף  15השינויים ושתי הצבעות נפרדות על תיקון סעיף 
)מצורפים לפרוטוקול: התקנון המעודכן שאושר, טיוטה עם . הצביעו נגד אישורו שני חברי עמותהש 20סעיף 

 מעקב השינויים שאושרו בישיבה(
 

 ד מנהלבחירת ווע
 חברי הועד הנוכחי:

  שלמה ברקן: ךולא ממשי םשמסיימכהן חבר ועד 
 אהוד לוריא, אמנון סעדון, לירן מזרחי, רבקה לשנה נוספת: ממשיכים חברי ועד שנבחרו בשנה שעברה ו

 רוטשילד, אייר גתי
  ת אבועד העידכון של תקנון העמותה יש לאשר  שבשל ,משה מלצר :שלא עמד לבחירהמכהן חבר ועד

הוחלט לבחור שני חברי ועד חדשים בשל האפשרות שמר משה מלצר . ניגוד אינטרסים בשלהמשך כהונתו 
 .יבת הועד הקרובהשיסיים את כהונתו בי

 

 : תוצאות ההצבעה )קולות(ו לועד החדשחברי עמותה שהגישו מועמדות 
  3-לפוןחמרדכי , 26-אורי רן, 31-עדנה שפיצר, 41-אברהם ללום, 42-יוסף קליין

 

 אברהם ללום, יוסף קליין :וחברי הוועד שנבחר
 
 
 

______________________________      ___________________________ 
 לירן מזרחי –חבר וועד העמותה וגזבר                             אהוד לוריא –ועד העמותה האסיפה ויו"ר     

 
 

 
 מנהל המועדון –שי צרפתי רשם: 


