
 
עמותת מועדון ספורט רמת פול ג 

פרוטוקול אסיפה כלל ית מיום 08/3/11 

 
 

סדר היום של האסיפה והמציגים :

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

• דוחות כספיים )דיווח ואישור( –  אהוד לורי א 
• דו"ח שנתי של ועדת ביקורת  – נחם בר מנח ם 

• דיון והצבעה על המלצות הוועד לשינוי סעיף בתקנון העמותה לרבות  
דרישות רשם העמותות –  משה מלצר, רבקה רוטשיל ד 

• הצגת סקר שביעות רצון – אביחי שוב עמ י 
• הצעות של החברים –  חברי העמות ה 

• אישור שני חברי ועד להמשך כהונה הצבעה גלויה  

הדיווח למשתתפי האסיפה מפורט במצגת המצורפת 

 ח 
 

אישור הדוחות ובחירת רו"

• הדו"ח הכספי לשנת 2010 הוצג ע"י אהוד לוריא 
• הדו"ח הכספי לשנת 2010 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 2010 

משה מלצר וניסן עפר הגיבו בשם הועד המנהל 
לא נרשמו הערות מיוחדו ת 

 ם 
 

נושאים להחלטה על סדר היום והצעות של חברי

1. הצעה של משה מלצר לשינוי סעיף 11ב-2 להעלות את דמי "העברת  
הזכויות" למי שרכש "יחידת דיור" כהגדרתה בתקנון ומעוניין להתקבל  

כחבר עמותה לסכום של 8,000 ₪ במקום 1,000 $ כיום 

 

2. שינוי סעיפים בתקנון לבקשת רשם העמותות בנושאים: 
 

• זכויות חברים  מסוג ב' ו-ג' סעיף 6 , 15, 17א בתקנון או שינוי שם  
לעמיתים 

• ביטול האפשרות להצביע באמצעות ייפוי כח סעיף 16 בתקנו ן 
• הגדרת סמכויות ועדת ביקורת סעיף 26 א בתקנון 

• השלמה לסעיף 20 בתקנון 

 

3. הצעה של קובי בקשי לאפשר למנוי המועדון ערן חזוט להצטרף כעמית  
לעמותה בסכום של 40,000 ₪ במקום 50,000 ₪ כפי ששונה באסיפה 



הקודמת בשל העובדה שהוא ביקש להצטרף לעמותה לפני העדכון 
וטעות של המועדון מנעה זא ת 

4. ההצעה של החבר יובל מנבר להוסיף חוג שחייה חינם לילדים – תידון 
בישיבת הועד הקרובה 

5. הצעה של החברים אהרון אדלשטיין וגייזר ישי להביא להצבעה 
ולאישור האסיפה את אישור הועד לתת לשמוליק הורביץ כניסה ללא  

תמורה למועדו ן 
• משה מלצר יו"ר העמותה ענה כי הנהלת המועדון רשאית לקבל 
החלטות מסוג זה במסגרת "ועדת חריגים" מבלי לקבל אישור  

האסיפה הכללית. 
הנושא נידון מחדש בכל שנה 

החלטות לגבי נושאים שהובאו לאישור האסיפה: 

1. הצבעה על הצעתו של משה מלצר להעלאת דמי העברת מנוי  – אושר פה 
אחד. 

2. הצבעה לשינוי התקנון לפי בקשת רשם העמותות  – כל התיקונים  
אושרו פה אח ד 

3. הצבעה על הצעתו של קובי בקשי לגבי משפחת חזוט  -   אושר פה אחד 

בחירת חברי וע ד 
הצבעה לאישור שני חברי הועד שממשיכים לקדנציה נוספת   

• משה מלצר, אביחי שוב עמי –  אושר ברוב של 20 מול מתנגד אחד  
)יצחק תומר ( 

 
 
 
 
 
 

רשם: עופר ניסן 
 
 

יו"ר ועד העמותה –  משה מלצר  חבר וועד העמותה וגזבר –  אהוד  
לוריא 

 
 
 
 

 ______________________
 ____________________________ 

 
 

 
 


