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וסיגלה  חגית תלמור, ד אילן בורדה"עו, (ח העמותה"רו)איתי מנור , גד שווגר: נוכחים

 .גולדפרב

 

 . העמותה תהצגת המשתתפים וסקירה של היסטוריי .1

  

ד אילן בורדה התנדב לשמש כיועץ המשפטי של "עו -בחירת יועץ משפטי של  העמותה .2

 :ד ברדה"רקע של עו, העמותה

 בוגר תואר ראשון ושני במשפטים 

 חבר בלשכת עורכי הדין של ישראל 

 מגשר מוסמך 

 יםבוגר תואר ראשון במנהל עסק 

 בוגר קורס דירקטורים 

 בתפקידו האחרון שימש כראש חטיבת המודיעין  שנה בתפקידים בכירים 03-ס כ"שירת בשב
 .ס"בשב

  (חבר דירקטוריון)א "וכחבר בנשיאות איפ, (חבר דירקטוריון)כיהן כחבר הנהלת קרנות הסוהרים 

 תושב המדרשה 

 ד העמותה"הוחלט פה אחד לאשר את אילן כעו

 

 פה אחד  אושר -.ר העמותה"סיגלה התנדבה לשמש כיו-עמותה ר "בחירת  יו .0

 

 איסוף מסמכים וכו, נעשה מעבר על שגרות ניהול העמותה שמירת נתונים .4

 

איתי נתן סקירה על תנועות בחשבון ותנועות כספיות בכלל ובפרוט בנושא גיוס ההמונים  .5

 לטובת העדליידע 

 
עדין דוח הוצאות מהתאגיד עבור  לא התקבלה -העברת כספים לתאגיד עבור העדליידע .6

 .העדליידע ולכן אין אפשרות להעביר כספים לתאגיד

 
 . של בוגרי התיכון ושל חברי העמותהבסיס נתונים יצירת  .7

  הוסכם ש יש חשיבות גדולה לבסיס הנתונים ויש לתת לקח עדיפות בחודשים

 .הקרובים

  ליצור מאגר מידע. חגית התנדבה לעבוד על כך במהלך חודש. 

 א שיעבדו "תלמידי י, עבודה שחגית מתחילה נצרף איש קשר ממועצת תלמידיםל

אחריות של גד  -.ש שזו תהיה אחריותו"ש, במסגרת שעות מחויבות אישית

 לתאם עם הנהלת בית הספר בתחילת שהת הלימודים

  גם אותם )₪  53יש כמאה חברים בעמותה שכל אחד מהם שילם נכון להיום

 (.וניםצריך לשלב בבסיס הנת

 במשרדו של איתי , /116661חגית וסיגלה בתאריך , נקבעה פגישה בין איתי

 .לתכנון העבודה על מאגר הנתונים, במדרשה
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 .בפגישה הבאה אילן יעביר למשתתפים את תקציר חוק העמותות ./

 

 .ס"הוחלט שאסיפת עמותה כללית תתקיים במהלך יום ההורים הראשון בביה .1

 

 .עם המנהל החדש אופיר בן פורת תיקבע פגישה של סיגלה וגד .13

 

הוחלט לדחות בדיקה לפגישה זו עד לבדיקה אם -פגישה עם סיסקו מנהל הכפר הירוק  .11

 . ס החדש ואולי נציגים מהדירקטוריון"ניתן לקיים אותה יחד עם מנהל ביה

 

תתקיים במשרדו של אילן ברדה בבאר שבע בתחילת  4פגישת וועד העמותה מספר  .12

 .אוגוסט

 

 

 סיגלה: רשמה
 


