
 עמותת ידידי התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר

 85-3855035 ר"ע

 מדרשת שדה בוקר  634ד .ת

 5699333מיקוד 
amutatsb@gmail.com 

 

ר "ת ידידי התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר עעמותשנתית  אסיפה כללית פרוטוקול
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 וכרזה כאסיפה נדחית האסיפה ה

 
חבר בעל  -ענן שיאון , מועמד ליועץ משפטי של העמותה  -איתי הס , ח העמותה "רו -איתי מנור  :נוכחים

סיגלה , מזכיר האסיפה -קובי בר אור , חבר -ראל סרוסי ה, חבר -יאיר רמון, ר מייסד"זכות חתימה ויו

, חבר  -גד שווגר , חברה  -לילוק מזרחי , חבר  -רז ארבל , חברה -הילי גלעדי , ר העמותה "יו -גולדרב 

 .חברה -עדנה סרוסי , חבר -נועם מוזס , חברה  -הדר רוזה 
 

 אושר פה אחד ר האסיפה נבחרה פה אחד סיגלה גולדפרב ולמזכיר האסיפה נבחר קובי בראור"ליו .1

ר העמותה סיגלה סקרה את פעילות העמותה בשנה הקודמת הוצגו ואושרו הדוח הכספי והדוח "יו .5

 אושר פה אחד - המילולי של העמותה
י המצגת "סיגלה גולדפרב ואיתי מנור נתנו סקירה על מטרות וסטטוס הפעילות בעמותה עפ .0

 .ב"המצ
 . אושר ונחתם 5305הדוח המילולי לשנת  .4
 :כספים .8

 .פרויקט גיוס המימון הופעל עקב סכנת קיום העדלאידע ובכדי להפעיל את קיומה

 .₪ 83,333ועד מעלות הפעילות  83%סוכם כי יועברו לתאגיד 

 49,596 -עבר לחשבון העמותה( ₪ 5,903 -עמלת האתר )₪  55,556 –גויסו לפרויקט ישירות מהאתר

₪ 

 .(עדין לא שולמו₪  0433)₪  50,009רכישת המתנות עבור כל הפרויקט היו \סך ההוצאות

 ₪  8630 -הורים לעמותה/ בנוסף היו תרומות נוספות לעמותה השנה שהועברו ישירות עי תורמים 

 .המיוחסות לפעילות זו₪  43,333י התאגיד הוצגו כ "לפי רשימת חשבוניות שהועברה לוועד העמותה ע

 .לתאגיד מדרשת שדה בוקר₪  08,333ועד העמותה אשר העברה של 

לבית הספר לקניית ציוד הגברה הציוד נרכש וכבר ישמש  ₪  08,333העמותה העבירה תרומה של 

 לעדלאידע הקרובה
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 בקופת 5305לפי התיחבות לעדלאידע לאחר ההוצאות שח  49549בקופת העמותה נכון למועד האסיפה 

 .לפני הכנסות נוספות, ח"ש 54,449 -העמותה יהיה כ
 

 :שינוי תקנון לעמותה 0הועלה  :תיקון התקנון
 

 הקובע כי במידה ולא נתכנס המניין האמור(ג) 5מבוטל ובמקומו יבוא סעיף  (ב) 5סעיף 

 ,ללא צורך בהזמנה נוספת, יראו את האסיפה כנדחית, תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה

 .יהיה מספרם אשר יהיה, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, ולאותו מקום

 אושר פה אחד

 

 :לתקנון  50ום סעיף במק

 יועברו אלא לידי, נשארו נכסים, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, פורקה העמותה.  21

 ולא, לפקודת מס הכנסה ( 5)  9בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף , מוסד ציבורי אחר

 ".יחולקו בין חבריה

 שונות' סימן ז :לתקנון יבוא 50אחרי סעיף 

 ותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובתנכסי העמותה והכנס.  22

 ".אסורה, בין חבריה, הנאה בכל צורה שהיא

 אושר פה אחד

 .של העמותה כחבר ועד המנהל ועד ללא זכויות חתימה אוטומטיר ועד ההורים המכהן הינו מינוי באופן "יו

 אושר פה אחד

 במצגת המצורפת  03-05תיקון התקנון כפי המופיע בעמודים 

 
 :'א 64סעיף 

 .המאפשר להציג את התרומות כהוצאה מוכרת' א 64כנראה יאושר סעיף  5309עודכן כי במהלך 

 לועד העמותה נבחרו

 ענן שיאון .0

 סיגלה גולדפרב .5

 רז ארבל  .0

 יגאל שחק שוקרון .6

 נבחר פה אחד-ר העמותה נבחר רז ארבל "ליו

 .ר"ולסיגלה על הובלת העמותה כיו 5305העמותה מבקשת לשרגא כהן ואלון רוזנשטיין על פועלם ב*

 

 
  ח העמותה"איתי מנור אושר פה אחד להמשיך בתפקידו כרו

 .ד העמותה"איתי הס אושר פה אחד לתפקיד עו

 

 

 

 בר אור יעקב -רשם 

 

 


