
 
 
 

 

 פרוטוקול אסיפה כללית

 580674182ע"ר  רשת מרכזי הצעירים-עמותת צעירי ישראל

 ט' באדר תש"פ 05.03.2020מיום 

 חברות וחברי עמותה. 23: נוכחים

 

 :החלטות

 בחירת מזכירה לאסיפה הכללית .1

 

  החלטה:

 הוועד המנהל גב' אורלי הלל, נבחרה פה אחד לשמש כמזכירת האסיפה כלליתחברת 

 

 בחירת יו"ר לאסיפה הכללית .2

 

 : החלטה       

 מר יגאל ברכה, נבחר פה אחד לשמש כיו"ר האסיפה כללית

 

 תוקף האסיפה .3

ועקב כך שלא למרות שהודעה על קיום האסיפה וסדר היום נשלחה לפני כחודש, עולה שאלה לגבי תוקף האסיפה, 

 נשלחו מסמכים

 

 החלטה:

 הוחלט פה אחד כי האסיפה בתוקף.

 

 מצבה הכספי של העמותה .4

חברת הועד המנהל הגב' ורד פרקל משעלי, מציגה את מצבה הכספי של העמותה, כי שנתקבל ממנכ"ל עמותת 

 קהילה מר יאיר אלברטון.

 ₪.  116,771הגרעון כיום עומד ע"ס של 

 ששלושה מרכזים העבירו עבור התוכנה.₪  34,000בנוסף קיים סכום של 

לאור המצב הקיים ולאחר שיחות רבות שהתקיימו בעניין, הוחלט להפסיק את עבודת מנכ"לית העמותה הגב' תמר 

 שכן השכר הינו ההוצאה העיקרית של העמותה. , 09.02.2020החל מה שחורי, 

 :נקודות מרכזיות שעלו בדיון

  מנכ"ל העמותההגדת תפקיד 

 קיום מפגש פרידה מהמנכ"לית היוצאת 

 צורך באיסוף מידע חסר 

 תהליך גביית דמי חבר 

 

 

 

 



 
 

 חברות בעמותה -עדכון תקנון .5

 

 :, נתקבלה החלטה לגבי מי חבר בעמותה2019באסכ"ל שהתקיימה בחודש ספטמבר 

 

המקומיות, החותמים על טופס "הוחלט על קבלת כל החברים החדשים, מנהלי מרכזי/יחידות צעירים ברשויות  

 הצטרפות לעמותה"

 

 הצעה: קבלה לחברות בעמותה, מותנית בתשלום דמי חבר

 

 החלטה:

 חבר בעמותה הוא מי שחתם על טופס הצטרפות  ושילם דמי חבר

יוצא מן הכלל לבחירות הקרובות: חבר הינו כל מי שחתם על טופס הצטרפות.  את דמי החבר תהיה חובה להסדיר 

 תוך ארבעה חודשים מהבחירות, אחרת תפקע החברות. 

 

 הרכב הוועד המנהל-עדכון תקנון .6

 

 , נתקבלה החלטה לגבי הרכב הוועד המנהל:2019באסכ"ל שהתקיימה בחודש ספטמבר 

מנהל מן החברה  -)א( תורחב ההגדרה של נציגות החברה הערבית ותהיה 12"הוחלט כי בסעיף   .1

 הערבית/דרוזית.

 בעדכון המוצע:הוחלט על הרכב הוועד המנהל לפי המופיע  .2

 -מספר חברי הועד והרכב הועד

אזור )צפון,  )א(. מספר חברי הועד לא יעלה על אחד עשר ולא יפחת משישה, אשר הרכבם כדלקמן: שלושה מכל

מרכז ודרום(, כאשר חבר משני אזורים שונים חייב להיות מנהל במועצה אזורית )סך הכל שני מנהלי מועצות 

 מנהל מן החברה העברית/דרוזית. 1-אזוריות( ו

, תינתן במידת האפשר נציגות שוה לכל אזור, ובכל מקרה מספר חברי 11)ב(. ככל שמספר חברי הוועד יפחת מ

 זור לא יפחת משניים"הוועד מכל א

 

הצעה: לא לקיים בחירות מגזריות של האוכלוסיה הערבית/דרוזית, שממילא מדובר בשני מגזרים שונים.  לעודד 

 את המנהלים מהמגזרים הללו בדואי/דרוזי/ערבי להתמודד בבחירות האזוריות או של המועצות.

 ותשלושה נציגים מכל מחוז, שני נציגים מהמועצות האזורי החלטה:

 , בעד : כל השאר(3)נגד: 

 בחירת ועדת בחירות .7

 ותהליך הבחירות. חלוקת הארץ לאזורים, ועדת הבחירות, תחליט על מועד לבחירות

 חברי ועדת הבחירות אינם יכולים להתמודד בבחירות.

 

 משעלי.-פרקל: הוחלט פה אחד כי ועדת הבחירות תורכב מהמנהלים הבאים: אלי חביב, רינת גבאי, ורד החלטה

 

 

 אורלי הלל                                    דנה מורן רביד                          

 ___________,חבר ועד        _, חבר ועד__________


