קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום י"ט אלול תשס"ו 12.9.06
ברעננה
נוכחים:

כ 30-בתי אב מתוך  56חברי העמותה.

ליו"ר נבחר :מר עשהאל קרפיול.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הצגת ההתקדמות בנושא בניין משכן הקבע.
אישור הדו"חות הכספיים לשנת . 2005
אישור התקציב לשנת .2006
אישור מורשי חתימה.
אישור הועד המנהל.
אישור ועדת ביקורת.
אישור רו"ח חיצוני לשנת .2006
דיון בהצעות שהועלו ע"י החברים.

מהלך הישיבה:
 .1עשהאל קרפיול עידכן את החברים באופן כללי בסטטוס ההתקדמות בנושא בניין משכן הקבע .אבי גרומט
עידכן בצורה מפורטת את ההתקדמות ,כולל העבודה הראשונית שנעשתה עם האדריכל הנבחר מר דוד
ברסלבי לבחינת האפשרויות האדריכליות השונות ומשמעותן מבחינת הצורך בהגדלת אחוזי הבניה ע"י
העיריה.
 .2המבקר החיצוני רו"ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"חות הכספיים לשנת .2005
נערכה הצבעה ואושרו הדו"חות הכספיים.
 .3נערכה הצבעה ואושר רוה"ח החיצוני לשנת  :2006משרד רו"ח אורן הורוביץ ושות' ,אשר שירת אותנו
בנאמנות גם בשנים הקודמות.
 .4דרור הר-חן ,גזבר העמותה ,הציג את מסגרת התקציב לשנת  , 2006לאחר סקירת סטטוס צריכת הכספים
בחודשים הראשונים של השנה ומשמעותו.
 .5לנוכח הסקירה הנ"ל הוצג הצורך בהשארת דמי החבר לשנת תשס"ז הבעל"ט על סך ₪ 1,100 -
נערכה הצבעה ואושר הסכום הנ"ל.
 .6הוצג הרכב ועדת ביקורת הקיים :משה בסול ,ורד אלטשולר ורועי אופיר.
נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת זה גם לשנת .2006
 .7חברי הועד הדגישו שוב את המחסור בידיים עובדות בועד ,וההוכחה הינה בחוסר מתנדבים להצגת מועמדות
לחברות בועד.

 .8היות ועד מועד קיום הישיבה לא היו חברים אשר הגישו את מועמדותם לחברות בועד ,לא התקיימו בחירות
לועד במועד האספה השנתית .הועד ישתדל לתקן את המצב מיד לאחר החגים.
 .9לפיכך ,הועד ממשיך למנות את ששת החברים הבאים :ארז ברט ,רוני פינקוס ,אביתר הכהן ,גליה בסול,
דרור הר-חן ועשהאל קרפיול .השאיפה הינה להכניס לפחות שני חברי ועד חדשים.
 .10מורשי החתימה בחשבון העמותה הינם :דרור הר-חן ,אביתר הכהן ,רוני פינקוס ועשהאל קרפיול.
חתימתם של שנים  +חותמת העמותה נדרשת לשם ביצוע כל פעולה.
נערכה הצבעה ואושרו מורשי החתימה הנ"ל.
 .11הועד וועדת בניה הדגיש שוב כי כידוע אחת ממטרות העמותה העיקריות הינה בניית משכן קבע .נכון
לתאריך קיום האספה ,עמד מספר המשפחות ששילמו את הסך הראשוני של  1,000הדולר על כ30 -
משפחות ,והועד מצפה כי בעקבות הצגת ההתקדמות בנושא הבניה יגדל מספר זה בקרוב.
על החתום:
יו"ר – עשהאל קרפיול:

______________________

חבר – רוני פינקוס:

______________________

חבר – דרור הר-חן:

______________________

