
פרוטוקול אסיפה כללית מועדון ספורט פולג מיום 20/03/2018 

האסיפה התכנסה בשעה 19:30, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה  20:00 בפורום שנכח שכלל  79 חברים  

סדר היום של האסיפה והמציגים: 

• סקירת יו"ר העמותה – שלמה ברקן  

• שיפור ברמת השירות ותוכנית השקעות – עפר ניסן  

• דו"ח שנתי של ועדת ביקורת – נחם בר מנחם  

• דוחות כספיים – יובל מנבר  

• אישור דוחות כספיים, מינוי רו"ח ואישור שכרו  

• הצעות של החברים – חברי העמותה  

• בחירות לוועד המנהל של העמותה  
 

הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת  

דו"ח שנתי של וועדת ביקורת 
נחם בר מנחם הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2017 

שלמה ברקן הגיב לדו"ח בשם הועד המנהל  -  לא נרשמו הערות מיוחדות  
 

אישור הדוחות ובחירת רו"ח  

• הדו"ח הכספי לשנת 2017 הוצג ע"י יובל מנבר  

• הדו"ח הכספי לשנת 2017 אושר ע"י ועדת ביקורת  

• הדו"ח הכספי לשנת 2017אושר ע"י האסיפה פה אחד  

• הדו"ח המילולי לרשם העמותות הוצג ע"י עופר ניסן ואושר ע"י האסיפה פה אחד  

• משה שרעבי נבחר לרו"ח העמותה לשנה נוספת – המינוי והשכר אושרו על ידי האסיפה פה אחד. שכרו שיעמוד על  
16,000 ₪ בשנה  

 

הצעה והחלטה בנושא נוהל הבחירות 
במידה ויהיה שיוויון במס' הקולות שיתקבלו במקום האחרון ברשימת הנבחרים, ובמידה ולא תהיה הסכמה בין הנבחרים  

שקיבלו את אותו מס' הקולות, חברי הועד החדש )ללא השיוויון( יקבעו בהצבעה חשאית מי מהם יתמנה לוועד. נערכה 
הצבעה, ההצעה אושרה ע"י האסיפה פה אחד.  

 

בקשות והצעות של חברים  
1. שמעון זיגדון – העלה את נושא חימום הבריכה הפתוחה. שלמה ברקן השיב כי הנושא עלה לדיון בישיבות ההנהלה 

והוחלט כי כי עלות ההקמה והתיפעול השוטף הכרוך בחימום המים עולים כסף רב לעומת כמות השחיינים  
שתשתמש בבריכה.  

2. יהודה וילנר –  העלה את נושא המסעדה וביקש כי יורחב התפריט לילדים. מנהל המועדון השיב כי העניין יעלה בפני  
מפעיל המסעדה  

3. בקפן קרן -  העלתה את נושא העישון במועדון. מנהל המועדון השיב  כי הנושא  נמצא בראש סדר העדיפויות בקיץ  
וכי בנוסף לפעולות שנעשו בקיץ האחרון האכיפה בנושא העישון תוגבר.  

 

בחירת ועד מנהל  
חברי הוועד הנוכחי:  

שלמה ברקן, יובל מנבר, ראובן פרנקו, שחר לויפר, אריאלה בן צור, משה מלצר, עדנה שפיצר  
חבר וועד מכהן שהגיש מועמדות לבחירה מחודשת: משה מלצר   
חבר וועד שנבחר בשנה שעברה וממשיך לשנה נוספת: שלמה ברקן  

חברי ועד שפרשו לפני סיום קדנציה/ תקופה: עדנה שפיצר, אריאלה בן צור, ראובן פרנקו, יובל מנבר, שחר לויפר  
חברי עמותה שהגישו מועמדות חדשה לוועד החדש:  

אהוד לוריא, משה מלצר, רבקה רוטשילד, אייר גתי, לירן מזרחי, אמנון סעדון, תמי יערי, יוסי קליין, אביבה מתתיאס   
 

תוצאות ההצבעה )קולות(:  
לירן מזרחי- 49 קולות, רבקה רוטשילד -45 קולות, משה מלצר-42 קולות, אמנון סעדון -42 קולות, אהוד לוריא-41  קולות,  

אייר גתי-39 קולות, תמי יערי-38 קולות, יוסי קליין-38 קולות, אביבה מתתיאס- 24 קולות  
 

חברי הוועד שנבחרו: אהוד לוריא, משה מלצר, רבקה רוטשילד, אייר גתי, לירן מזרחי, אמנון סעדון  

 

  __________________________        _______________________

יו"ר ועד העמותה – שלמה ברקן      חבר ועד העמותה וגזבר – יובל מנבר  

רשם: עופר ניסן 


