
 

 

 2021יולי  15חמישי  יום

 

 ישיבה שלא מן המניין.  -אסיפה כללית

 580674182 :רשת מרכזי הצעירים )ע"ר(, מספר עמותה –צעירי ישראל 

 zoom: ב  12:00בשעה:  15/07/2021אשר התקיימה ביום: 

 

רז הררי; אלדד ויל; מירי שמאי גיס; יעקב גנאיים ; אלי ניסים בן דויד; וועד מנהל:  נוכחים

 חביב, שחר יפה, דנה מורן רביד, איציק לב, מנכ"ל . 

  עדיאל אלגי אדווה חיים: וועד מנהל נעדרים

 .רשימה שמית מצורפת –חברי עמותה  36 נוכחים:

 -שמוליק גני ועופר רחמים -רואה חשבוןנוכחים 

 כל חברי האסיפה הכללית קיבלו הזמנה כדין.

 : ניסים בן דויד  יו"ר הועד

 טירת כרמל, מנהלת מרכז צעירים רינת לפידות: יושב ראש האסיפה

 גליל עליון, מנהלת מרכז צעירים רביד-דנה מורן מזכיר האסיפה:

  איציק לבמנכ"ל העמותה: 

 יועצים: 

 עו"ד רם תורן. -יועץ משפטי לעמותה

 נוכחים  -שמוליק גני ועופר רחמים -רואה חשבון

 https://youtu.be/azk8vog9WUg: הקלטה בערוץ יוטיוב יעוד

 

 

 הנושאים לסדר היום כפי שהופצו לחברים כדין היו כדלקמן:

  

  2019לשנת  םוהמילולייאישור דוחות הכספיים  .1

  2020אישור דוחות הכספיים והמילוליים לשנת  .2

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/azk8vog9WUg


 

 

 .דיון והחלטות

 2019אישור דוחות הכספיים והמילוליים לשנת  .1

ונתן דיווח על מקורות  2019המילוליים והכספיים לשנת  הדו"חותאיציק הציג את 

לנו, איסוף המידע דע הינו כפי שידוע הנתונים והמי ההכנסות והשימושים בהוצאות,

השנה הסתיימה בחריגה שעפ"י בים. ועיבוד הנתונים לקח הרבה מאוד זמן ומשא

אושרו ע"י ועדת הביקורת שהמליצה לאסיפה  הדו"חותנחשבת סבירה.  רו"ח

לאשרם. רינת מבקשת הסבר לחריגה והאם ניתן לאשר דוחות שמעידים על סיום 

( הסבירו כי החריגה סבירה רו"חלא מאוזן של שנת פעילות וכספים , איציק ועופר )

 .הדוחותה לאשר את אין הכרח לסיים באיזון ניתן לגרור לשנה הבאה לכן אין מניע

 .הדו"חות אושרו פה אחד

 2020אישור דוחות הכספיים והמילוליים לשנת  .2

ונתן דיווח על מקורות  2020המילוליים והכספיים לשנת  הדו"חותאיציק הציג את 

אושרו ע"י  הדו"חותהשנה הסתיימה ביתרה, ההכנסות והשימושים בהוצאות, 

 ועדת הביקורת שהמליצה לאסיפה לאשרם.

בדיון עלתה שאלה לביאור סעיף ההוצאה סמינר ועד מנהל וביקש להבא לפרט 

 בעמודת ההערות מהות ומטרה.

איציק השיב  -שאלה נוספת עלתה לעניין סעיף תוכנה וההכנסות בהקשר זה

 והסביר כי נובע מכסף שנותר מהתקשרות קודמת.

)אחמד, מירי ודנה( להתייחס למהלכים שנעשו בשנת  מספר חבריםבדיון ביקשו 

עבודת ניהול והובלה תקינים ואחראים וציינו  והמנכ"ל הנכנסעד באמצעות הו 2020

 המעלים את הגוף על דרך המלך. 

 

 .מועדת הביקורת מחזק את הדברים ומדבר בשבח המנכ"ל והועדנציג מושיקו 

 הדוחות אושרו פה אחד.

אישור  לקבל בהמשךובתקווה שהכול תקין נוכל המידע יוזן לאתר רשם העמותות 

 ניהול תקין, צעד משמעותי והכרחי בדרכנו לעצמאות ניהולית.

                               

 מזכיר האסיפה, רביד-דנה מורן    יו"ר האסיפה, רינת לפידות


