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  17.8.15הרצליה מיום  –ת עמותת קרן מועדון רוטרי שרון פרוטוקול ישיב

  יו"ר –שי גיבור      :נוכחים

  גזבר -יחיאל לחוביץ        

  מזכיר - שאול אשרת        

  מבקר העמותה – יובל בר נר       

  דב רמתי        

  שמשון יצחקי      

  

   שה למברג, עלי ברקאי, יוסי מאיר.אמ    התנצלו:

         

  הודעה על הפסקת חברות.. 1על סדר היום:   

  דוח פעילות שנתית.. 2        

    .2014. דוח מאזן מבוקר של רואה החשבון לשנת 3        

  . שונות4        

  

אתי פז, יוסקה רשף, מתי הראל, רחל הירש ושלום שורץ, משעה שפרשו  החברים: מגי אלמוג, .1

 מהמועדון פסקה חברותם בעמותה.

 מאשרים את הדוח. – 2014דוח מאזן מבוקר של רואה החשבון לשנת  .2

 דוח מפעולות העמותה: .3

לגביו יצא פרוטוקול נפרד שאישר את הפרויקט . הפרויקט הסתיים בהצלחה  –שלום כתה א'  .4

 ילדים במצוקה. 120-מועדון בעזרת העמותה סייעו להחברי  .מרובה

לצערנו למרות המאמצים הרבים שהושקעו , הפרויקט לא הצליח לגייס את   -פרויקט תמונת רובין  .5

ה בוטל. הסכם ההתקשרות התרומות המינימאליות הדרושות לביצוע ההגרלה ולכן פרויקט התמונ

בוטל אף הוא. כל התרומות שהתקבלו לרכישת כרטיסי ההגרלה הוחזרו באחריות  עם הגלריה

 תחלקו באופן שווה עם ויצ"ו.יש ₪  24,843.97סה"כ ההוצאות בגין פרויקט זה  חברת האשראי.

יעודי לילדים מגרש ספורט  להקמת  ₪ 50,000ה תרומה של בוצע –"ס אופק מגרש ספורט בבי .6

בחצר ביה"ס בשיתוף עם עירית הרצליה. נערך טכס חנוכת המגרש בנוכחות ראש ים אוטיסט

 העיר שזכה לציון לשבח.

 ₪. 2,500העמותה השתתפה במימון מדריך בסכום של  –הנואם הצעיר  .7

 פרויקטים חדשים לביצוע: .8

 .₪ 7,500הוצאה של עד ושרה א המשך השתתפות בפרויקט בשלושה בתי ספר. –הנואם הצעיר  .9

, מורים צעירים 18מחזור נוסף של  נתקבלה בקשה להשתתפות במימון הקמת –מורים צעירים  .10

כאשר העמותה ₪  25,000 -למחזור נוסף עלות משוערת  .פרויקט עירוני בו העירייה משתתפת

 תשתתף במחצית הסכום.
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ם בדק אפשרות לתת מלגות למורים הצעירים לצורך מימון תלמידים חלשים נצרכיית –מלגות  .11

 ₪. 7,500עד של  בהיקף ,המקבלים שעורי תגבור מהמורים הצעירים

 לו.העמותה תפעל לגייס תרומות למימון פעילויות א  -מקורות מימון  .12

 שה למברג ועלי ברקאי.אמאשרים קבלת חברי מועדון שהגישו בקשות:  מ .13

 להצטרף כחברים בעמותה. שאינם חברים בעמותה  העמותה תפנה לחברי המועדון .14

  
  

  : שאול אשרת, מזכיררשם


