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  2009לשנת כללית פרטיכל אסיפה 

  משרדי להבב 16:00בשעה  2010 ץמרב 9שהתקיימה ביום 

  

  :הנוכחים     

  

  )נתן ברנשטייןכולל יפוי כח מ( יוליאן פינקלשטיין

  ארז כרמלי

  יצחק לשם

  משה שפר

  יוסי פדבה

  רוני וולובלסקי

  בני סיגלוב

  שאול קולמן

  )כולל יפוי כח מאפרים לורינץ( אילן זולברג

  קדם רהםאב

  יצחק זך

  מיקי לבנת

  מיקי ברקאי

  )פתרונות אפקטיביים( נחמןיקי 

  משה חורי

  אבי יבין

  לואי פרידמן

  נאור לוי

  

  קריים גיל: דובר
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 סדר יום .1

 ר לניהול האסיפה הכללית"רגון כיור הא"האסיפה בחרה ביו .1.1

 ילות והישגי הארגון בשנה האחרונהר הארגון הציג את פע"יו .1.2

 )דובר( 2009ציבור בשנת סקירת פעילות יחסי  .1.3

  )מיקי ברקאי(סקירת פעילות צוות קשרי ממשל  .1.4

 )גזבר( 2009דיווח תנועות בחשבון הארגון בשנת  .1.5

 )הצבעה( 2010רשפי לשנת  –ח גסר "בחירה ואישור משרד רו .1.6

  )אבי יבין(ט "סקירת עבודת צוות שכ .1.7

  )ר ועדת ביקורת"יו(סקירה ודיווח ועדת הביקורת  .1.8

 )מזכיר( 2010ותקציב לשנת הצגת תוכנית עבודה  .1.9

 )הצבעה( 2010החלטה על גובה דמי חבר לשנת  .1.10

  מצגת עם התכנים שהוצגו באסיפה מצורפת לסיכום זה* 

  
, 2010רשפי הוצע להמשיך ולייצג את הארגון לשנת  –ח גסר "משרד רו .2

 .פה אחד, י כל הנוכחים"נבחר ואושר בהצבעה ע
 
 ט"המלצות צוות שכ .3

 .יוסי פדבה ורוני וולובלסקי, איציק לשם, ר"יו –ין אבי יב: הצוות כולל את .3.1

של בנושא שכר טרחה לעבודות ייעוץ הצוות הציג את ההמלצות בנוגע לתעריפים  .3.2
 .חברי הארגון

יפורסמו , י המזכירות"שאומצו ע, המלצות הצוותובסיומו הוחלט כי , התקיים דיון .3.3
 .ד"לאחר שיתקבל אישור עו, כמדיניות הארגון

 
 2010-דה ותקציב לתוכנית עבו .4

 .2009הגזבר הציג את ההוצאות וההכנסות שהיו בשנת  .4.1

 .כולל תחזית הוצאות והכנסות, י המזכיר"הוצגה ע 2010תוכנית העבודה לשנת  .4.2

 .חלופות להשלמת הפער בין ההכנסות הצפויות לבין ההוצאות המתוכננות 3הוצגו  .4.3

   2010לשנת  ההוצאות תוכנית עבודה ותקציב, פה אחד אושרו .4.4

 
 2010גובה דמי חבר לשנת דיון על  .5

  .לבין ההכנסה הצפויה, כיצד לממן את הפער בין ההוצאות המתוכננות, התקיים דיון
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  :חלופות להצבעה 3התגבשו 

  ללא שינוי –' חלופה א .5.1

ישארו ללא שינוי ועודף ההוצאה תמומן מיתרות הזכות הקיימות בחשבון הבנק ידמי החבר 
 של העמותה

  %50-ת דמי חבר בהגדל –' חלופה ב .5.2

את הגרעון השנתי לכסות מהיתרה . ₪ 150- ויועץ נלווה ל, ₪ 750-להגדיל את דמי החבר ל
  .בקופה

  %100-הגדלת דמי חבר ב –' חלופה ג .5.3

ויכוסה , )10%-כ(כך הגרעון השנתי לא יהיה משמעותי . ₪ 1,000-להגדיל את דמי החבר ל
  .מהיתרה בקופה

  .לאחר מכן התקיימה הצבעה .5.4

  :ההצבעהתוצאות  .5.5

  18 –חלופה א 

  4 –חלופה ב 

  0 – גחלופה 

  

  
 החלטות .6

  .ההוצאה ליחסי ציבור תחולק לשני חצאי שנה .6.1

 :לשנה נותרוגובה דמי חבר , 'א לאור ההצבעה בעד חלופה .6.2

 .₪ 500 - חבר מלא  .6.2.1

 .₪ 100 -חבר נלווה  .6.2.2

 .₪ 50 -חבר שכיר  .6.2.3

 .₪ 250 – חבר מלא דמי רישום .6.2.4

 .₪ 100 –דמי רישום חבר שכיר  .6.2.5

 .כירות הנבחרת תקים צוות לבחינת נושא דמי החבר השנתייםהמז .6.3

 .מזכירות וועדת ביקורת יבחרו לתקופת כהונה של שנתיים .6.4
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 :נבחרו למוסדות הארגון .7

  מזכירות .7.1

 רוני וולובלסקי .7.1.1

  אילן זולברג .7.1.2

 אבי יבין .7.1.3

 חנן ינון .7.1.4

 יוליאן פינקלשטיין .7.1.5

 אברהם קדם .7.1.6

 שאול קולמן .7.1.7

  ועדת ביקורת .7.2

  נאור לוי .7.2.1

 בני סיגלוב .7.2.2

 שפרמשה  .7.2.3

  

  

  

________________________      ______________________  

 מזכיר -אילן זולברג           ר"יו –יוליאן פינקלשטיין 


