
  
   
  
  

  .   הרצליה –עמותת  קרן  מועדון  רוטרי  שרון       

1 

 

  

  1325.7.הרצליה מיום  –ת עמותת קרן מועדון רוטרי שרון פרוטוקול ישיב

  

  

  שי גיבור      :נוכחים

  יוסקה רשף       

  שלום שורץ       

  שאול אשרת        

  יחיאל לחוביץ       

  סימה אופיר       

  מתי הראל        

  שמשון יצחקי       

  יובל בר נר       

  דב רמתי       

  

שנגדע  ,חברי העמותה מרכינים ראשם לזכרו של משה צדוק ז"ל, חברינו האהוב מייסד העמותה

מאיתנו בפתאומיות. חברי העמותה מביעים את הוקרתם העמוקה לפועלו ומסירותו הרבה של 

  למען העמותה. בפעילותומשה צדוק ז"ל 

  

חברי העמותה מודים ומוקירים את פעולתה של חנה צדוק לצידו של משה צדוק ז"ל בפעילות 

  העמותה ומאחלים לה אריכות ימים והמשך הקשר עם העמותה.

  

  

  בחירות ליו"ר, גזבר, מזכיר וחברי הועדה.. 1  :סדר היום

  הענקת זכות חתימה. 2    

  . אישור קבלת חברים חדשים3    

   2012ן לשנת דו"ח כספי. אישור 4    

  מועדון רוטרי.עם . דיון בנושאים של מדיניות העמותה והקשר 5    

  

 שי גיבור - ליו"ר נבחר   .1

 יחיאל לחוביץ –לגזבר נבחר  .2

 שאול אשרת –למזכיר נבחר  .3

 יובל בר נר –למבקר העמותה נבחר  .4

 יהיו היו"ר, הגזבר והמזכיר. –ברי ועד העמותה ח .5
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העמותה לשנת  הדו"ח הכספי של שלום שורץ סקר את  – 2012לשנת  הכספידו"ח אישור ה .6

2012.  

הדוח נערך ונחתם על ידי שלום שורץ. המאזן טרם בוקר על ידי רואה החשבון של האגודה מר 

הכנת העובד על המאזן. שלום שורץ יהיה בקשר עם משרדו של רואה החשבון ל ,אריה ביגר

  .שור בעמותהוהבאתו לדיון ואי השלמת המאזןו

או  ,קיימים כספים שטרם הופקדו בבנק 31.12.12מאחר ובהתאם לדוח הכספי עולה כי נכון ליום 

  שהופקדו מאוחר יותר, יש להפקידם בבנק או לוודא את הפקדתם.

  ₪.  6,853על מנת שזה ישלם את חובו לעמותה בסך:  העמותה תפנה למועדון רוטרי

 כיר. חתימת שניים מהם תחייב את העמותה.יו"ר, גזבר, מז –בעלי זכות חתימה  .7

דווח לרשם העמותות ייחתם על ידי היו"ר עם אחד ממורשי החתימה. אם  –דווח לרשם העמותות  .8

 יבצר מיו"ר לחתום, יחתמו מורשי החתימה האחרים בתוספת חותמת העמותה.

 חברי ועדת המלגות: שמשון יצחקי, מתי הראל, סימה אופיר.  –ועדת מלגות  .9

החברים החדשים: טובה ישי, אתי פז, רחל הירש,  ה קבלתם שלאושר –חברים חדשים  קבלת .10

 המזכיר יודיע לחברים החדשים על אישור חברותם. מגי אלמוג, יוסי מאיר.

 אצל דב רמתי.43217ב', רעננה,  26הכתובת החדשה: רח' המייסדים  -שינוי כתובת העמותה  .11

  הצעות ודיון יעשו במועד אחר. –מדיניות העמותה והקשר עם המועדון  .12

    

  סניף משכית, אזור התעשיה , הרצליה –מספרי חשבונות בנקים: בנק לאומי 

      הקרן  - 14855/21חשבון מס'                 

  הקרן, יעודי לבריכה הטיפולית -  15188/29חשבון מס'            
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