
 
 

עמותת מועדון ספורט רמת פול ג
פרוטוקול אסיפה כללית מיום 02/3/10 

 
האסיפה התכנסה בשעה 20:00, לא היה מניין חוקי והאסיפה החלה בשעה 

20:30 בפורום שנכח )17 חברים( 

 
 

סדר היום של האסיפה :

• סקירת יו"ר העמותה  – משה מלצר 
• שיפור ברמת השירות  – עפר ניס ן 

• דוחות כספיים )דיווח ואישור( –  קובי בקש י 
• דו"ח שנתי של ועדת ביקורת  – נחם בר מנח ם 

• דיון והצבעה על המלצות הוועד לשני שינויים בתקנון העמותה –  
- א לתקנוןסעיפים 4-ד וסעיף 6  – משה מלצר 

• הצעות של החברים –  חברי העמות ה 
• אישור שני חברי ועד להמשך כהונה הצבעה גלויה  

• אישור צירוף שלשה חברי וועד חדשים במקום שלשה שסיימו –  הצבעה 
גלויה 

הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת 

 
 

אישור הדוחות ובחירת רו" ח

• הדו"ח הכספי לשנת 2009הוצג ע"י משה מלצר 
• הדו"ח הכספי לשנת 2009 אושר ללא מתנגדי ם 

• בחירה מחדש של משה שרעבי לרו"ח העמותה לשנה נוספת ואישור  
שכרו – המנוי והשכר אושרו ללא מתנגדי ם 

דו"ח שנתי וועדת ביקור ת 
בר מנחם הציג את הנושאים שבוקרו בשנת 2009 

עופר ניסן הגיב בשם הועד המנהל 
לא נרשמו הערות מיוחדו ת 

 ם 
 

הצעות של חברי
אדלשטיין אהרון וקוטלרסקי ברוך –  מבקשים דיון והצבעה בנושא הפסקת  

הצירוף של חברי עמותה חדשים נוספים מכיוון שאין הצדקה ו/או צורך  
כלכלי. מתוך 40 חברים שאושרו לצירוף, כבר הצטרפו 21 חברים, ומבקשים  

לבטל את יתרת המכסה של 19 נוספים.  
בעקבות הצעה זו הוסיף קובי באקשי הצעה נגדית לקבוע את מחיר  

ההצטרפות לעמותה על 50,000 ₪, ולהתיר לוועד לפי שיקול דעתו לקבל את  
יתרת 19 החברים החדשים. 

 
 

החלטות לגבי נושאים שהובאו לאישור האסיפה:

• ביטול סעיף 4-ד לתקנון – הוחלט לא לבטל הסעיף בתקנון אלא להגדיל 
את מס' המנויים שרשאי הוועד לקבל למועדון ל-1,100 בתי א ב 

• ביטול סעיף 6- א לתקנ ון  – נדחה ברוב קולו ת 



• הצבעה על הצעת אדלשטיין וקוטלרסקי וההצעה הנגדית של קובי  
באקשי –  הוחלט לא לבטל את צירופם של חברי עמותה נוספים על פי 
המכסה שנותר ה מהחלטת האספה הכללית 2009.  הוועד יפעיל שיקול 

דעת אם ומתי לקלוט חברים נוספים מתוך המכסה שנותרה. הוחלט 
להעלות את דמי ההצטרפות ל- 50,000 ₪   

• נושא הוספת סעיף בתקנון בנושא המלצת הוועד המנהל כי חבר  
בעמותה יוכל לכהן כחבר וועד ובתנאי ששילם את דמי המנוי השנתי 

והוא מנוי במועדון –  לא עלה לדיון והצבע ה 

בחירת חברי וע ד 
 

הצבעה לאישור שני חברי הוועד שממשיכים   

• רבקה רוטשילד, קובי בקשי  – אושר ללא מתנגדי ם 

הצבעה לאישור צירוף שלשת המועמדים החדשים לוועד  

• אהוד לוריא, תמי יערי, אמנון גונן  – אושר ללא מתנגדי ם 

 
 
 
 

רשם: עופר ניסן 
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