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נוכחים:

כ 40-בתי אב מתוך  52חברי העמותה.

ליו"ר נבחר :מר עשהאל קרפיול.
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אישור הדו"חות הכספיים לשנת . 2006
אישור התקציב לשנים  2007ו.2008 -
אישור ועדת ביקורת.
אישור מורשי חתימה.
אישור רו"ח חיצוני לשנת .2007
הצגת ההתקדמות בנושא בניין משכן הקבע.
אישור התקנון המוצע.
קביעת מועד לבחירות.
דיון בהצעות שהועלו ע"י החברים.

מהלך הישיבה:
 .1המבקר החיצוני רו"ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"חות הכספיים לשנת .2006
נערכה הצבעה ואושרו הדו"חות הכספיים.
בנוסף ,בכדי לוודא שכל החברים יוכלו לעיין בדו"חות הכספיים לפני אישורם ,סוכם ,כי הדו"חות יפורסמו
גם באתר הקהילה .האזור באתר בו מפורסמים הדו"חות והפרוטוקולים יהיו פתוח רק לחברי הקהילה
באמצעות סיסמא.
 .2בהעדרו של הגזבר עקב לידת בנו ,עשהאל קרפיול הציג את מסגרת התקציב לשנת  , 2007כמו גם את זו
של שנת .2008
נערכה הצבעה ואושרו התקציבים הנ"ל .הם יפורסמו גם באתר.
 .3הרכב ועדת ביקורת הקיים :משה בסול ,ורד אלטשולר ורועי אופיר מבקש להתחלף.
הוצע ההרכב :אילן בר-אור ,יואל נאמן וקרן קלאוזנר.
נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת הנ"ל לשנת .2007
 .4מורשי החתימה בחשבונות העמותה עד לבחירות הקרובות הינם :עמיעד אלטשולר ,רוני פינקוס ,אביתר
הכהן ועשהאל קרפיול.
חתימתם של שנים  +חותמת העמותה נדרשת לשם ביצוע כל פעולה ,כאשר ישנה הקפדה שחתימה אחת
תהיה של הגזבר – עמיעד.
נערכה הצבעה ואושרו מורשי החתימה הנ"ל.

 .5לגבי הבניה הועלתה הצעה ע"י היו"ר להצריך בתשלומים מעל  3 ₪ 40,000חתימות.
ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות.
 .6נערכה הצבעה ואושר רוה"ח החיצוני לשנת  :2007משרד רו"ח אורן הורוביץ ושות' ,אשר שירת אותנו
בנאמנות גם בשנים הקודמות.
 .7אבי גרומט עדכן לגבי ההתקדמות בנושא הבניה ,כולל השלב בו נמצאת הבניה בימים אלו ,שהוא תחילת
העבודה על תכניות מפורטות ,בהתאם להחלטות אשר התקבלו באסיפות העמותה הקודמות.
הוועד עידכן את החברים גם במהלכים מול הרשויות ,והקשיים הבירוקרטיים השונים עליהם יש להתגבר
במהלך הדרך.
 .8מספר חברים הביעו הסתייגות מתהליך הבניה ומחשיבותו לקהילה בנקודת זמן זו .למרות שתהליך הבניה
כבר בעיצומו של שלב התכנון ,יש לדבריהם הגיון לבחון שוב את הצורך בו ואת דחיפותו.
הועד וועדת בניה פרטו את הקשיים בהם נתקלת העמותה בפעילותה השוטפת בתיכון אביב ,ואת העובדה כי
העיריה הקצתה לעמותה את הקרקע במטרה לוודא כי ימי העמותה בתיכון יהיו קצרים ככל שניתן.
גם מיקום הקרקע הינו אילוץ ,וידוע שאין הוא אופטימלי ,אך שומא על כל החברים להסתכל על התמונה
הכוללת ולא על בעיה אישית זאת או אחרת.
 .9הדיון בנושא הבניה ארך זמן רב מעבר למתוכנן ,ובהתאם ,לא הספיקה האסיפה לדון בנושא התקנון,
ובהערות שהעבירו חברים להצעת הנוסח שהוצע ע"י הועד .נושא זה ידון באסיפה הבאה שתערך בקרוב
)ראה סעיף הבא(.
 .10הבחירות לועד העמותה תיערכנה באסיפה הבאה שתתקיים במוצ"ש כ"א כסלו תשס"ח  1.12.07בשעה
 8:00בערב )ולא כפי שנאמר באסיפה(.
על המועמדים המעונינים להגיש את מועמדותם ,למלא את טופס הגשת המועמדות המצוי באתר הקהילה,
ולהעבירו חתום לידי הועד עד ליום שישי  ,23.11.07בהתאם לתקנון הבחירות ,ועל-מנת שניתן יהיה
לפרסם את שמות המועמדים באתר בזמן )חמישה ימים לפני מועד הבחירות(.

על החתום:
יו"ר – עשהאל קרפיול:

______________________
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______________________

