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,  טלמור חגית,  גולדפרב סיגלה, ענן שיאון , (ח העמותה"רו)איתי מנור , גד שווגר: נוכחים

 , נציג וועד ההורים בוועדת קשר עם עמותת הידידים –קובי בראור 

 

 סיגלה + ענן -מורשי חתימה  .1
נייד  710 –מפר סניף , 4מועלם בבנק הבינלאומי בבאר שבע התקווה  ענן צריך להגיע לחזי

– 750-0770797. 
ענן צריך לחתום כמורשה חתימה ולברר אם אנו מקבלים החזר . 710710 –חשבון מספר 

שינוי הסטאטוס לעסק גדול מסתבר שנעשה . לחודש דמי ניהול חשבון לעסק גדול₪  05של 
להחזיר את הסטאטוס , בעזרת מכתב מרואה חשבון העמותה, כבר אושר. על דעת הבנק

סיגלה השאירה מכתב אצל חזי . בל החזרכעת אנו מנסים גם לק, (₪ 1דמי ניהול )לעסק קטן 
  .להיכנס למנהל הסניף ענן ינסה, אם הדבר לא אושר. עם בקשה בנושא

 
 . סקר את הפעילות הכספית של העמותה עד היום –איתי  .0

 
 11חתמו חגית ישבה כמה שעות בדוכן הצטרפות לעמותה ו, יום הורים של התיכון, היום .9

 !!שים דחברים ח
 . את הסכומים לחשבון הבנק ידאיתי יפק  -₪  0,957= שילמו  40
 .חגית תיכנס למשרד של איתי לעשות טלפונים למי שצריך לשלם= לגביה  14

 
 .חותמת העמותה+ שני מורשי חתימה –ענן + י סיגלה "מהיום רק ע נתנויים קישי .4

 . לאחר אישור המאשרים –למשלוח לספקים / בפועל הפנקסים אצל איתי 
 
גד הוסמך  .גד ממשיך לטפל מול מנהל התיכון אופיר. תשלום לתאגידסקירה לעניין  .5

 . ₪אלף  95בערך כ  –לעניין סגירת החשבוניות  –אורי /מ מול אופיר"לניהול המו
 
. של עמותת הידידיםאסיפה כללית  תתקיים   - יום הורים  –יום שישי , לדצמבר 00 .1

מי שנרשמו כחברים ודרך  במהלך אוקטובר להוציא הזמנה דרך רשימות המיילים של
 .ס"מזכירות ביה –כלל הורי התיכון 

 : נושאים לאסיפה

  הצגה דוחות כספיים 

  פעילות העמותה 

  קבלת מתנדבים חדשים 

  פתיחת טופס אינטרנטי 
 
מחויבות אישית ובין השאר יפרט את הצורך בעזרה של תלמידי  פגש עם אופיר יגד י .0

העמדה של דוכני הרשמה , בייס-הכנת דאטה, טלפונים, צירוף חברים)בעמותה  ושינשין
 ...(.במועדי אירועים

לאישור   טיוטהלשלוח / באחריות איתי / דרך טופס אלקטרוני  –פתיחת רישום  -איתי  .0
 . כל הקישורים/ לכל החברים  –הטופס לפני השחרור הסופי 

 

 :רשמו

 איתי מנור וסיגלה גולדפרב

 


