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 ישיבת מועצה ראשונה

 : נוכחים

 ר"יו, אופיר שלומוביץ
 טל שקרי

 משה פסחוב
 סלי דניאל 

 נתנאל ישרים
 ערן לוי 
 ורנו'אוהד ז

 טום אמנה 
 ד אסף ביטון"עו

 
 .מילוי תפקידי האגודה ואיושם: על סדר היום

ר "נחשבת כמלכ/ מתויגת , י חוק העמותות"אנו עובדים עפ, מבחינה משפטית: גזבר האגודה. 4
התקנון באופן , י חוק העמותות"יעשה עפ, כל אשר יעשה או יקבע במועצה. תקנון -ולכל עמותה

 .שווה ומתואם

 :בעלי תפקידים בגדר חובה

 ח"אחת לשנה מנפיקה דו, ועדת ביקורת. 

 אגודה \עד מנהל שמונה חמישה חברי מועצהוו. 

 מורשי חתימה המתחייבים בשם העמותה. 

 . כגזברית אינה מחויבת להתמנות כחברת מועצה. טל שקרי -גזברית האגודה

 .2.1912243: ז.ת. ההחלטה התקבלה בפה אחד -עלה להצבעה. חברת אגודה -טל שקרי

אופיר שלומוביץ וטל שקרי  -ההחלטה התקבלה פה אחד. ר"הגזבר והיו -מורשי החתימה בעמותה
 .הינם מורשי חתימה

  26411322.: ז.ת. אופיר שלומוביץ

 .ההחלטה התקבלה בפה אחד -נבחרה לחברת מועצה', שנה ד, רחלי דוד -עד מנהלוו. 1

 . שלושה אנשים מכל מסלול רשאים להיבחר כחברי מועצה, לפי התקנון

חבר , בעל משרד חקירות, אב לשלושה, נשוי', שנה א. 16342332.: ז.ת. ערן לוי - עד מנהלוו
ההחלטה . ר"כמו כן ערן לוי מכהן גם בתפקיד ממלא מקום ליו. של תרומות לנזקקים בעמותה

 .  התקבלה בפה אחד

ר "י יו"תפקיד ייצוגי  לנושאים ספציפיים שיקבעו ע. 196612..2: ז.ת. נשיא -משה פסחוב
ישמש את מטרות האגודה לפי החלטות , ר האגודה בלבד"שואב את סמכותו מיו,כמו כן. האגודה

 . ר ואינו בעל החלטות עצמאיות"היו

 . ההחלטה התקבלה בפה אחד

 . מעורבות חברתית, 46-26עבודות מגיל  \מנהל מלגות, רכז צעירים של העיר חדרה

 . ועד המנהלור ה"יו= ר"אופיר שלומוביץ היו



 .יסוכם בישיבה הבאה -ועדת ביקורת. 2

  -מחלקה משפטית. 1

 . 'שנה א, חזי שמעוני

 . 'שנה ד, י'חן פלצ

 . ההחלטה התקבלה בפה אחד עם הערת אפשרות לשינוי עתידי

  -קשרי חוץ של המכללה וחסויות. 6

 . מסלול תארים', שנה ב, איציק פרץ

 .מסלול תארים' שנה ב, ר רפאל תירם"ד

 .מסלול ערב', שנה ג, אלי מחלוף

ללא סמכות , ר האגודה"י יו"מוציא לפועל פרויקטים ספציפיים עפ, פרוייקטור, גלעד מנשה. 3
 . מיוחדת

 .נתנאל ישרים -'נציג שנה א. 9

 .מסלול בוקר, סלי דניאל -'נציג שנה ג. 6

 . תום אמנה -מנהל מסלול חשבונאות. 2

 . בוקר', שנה ב, ורנו'אוהד ז -מנהל מחלקות. .4

 .בוקר', שנה ב, גד קורמן -מנהל מסלולי בוקר. 44

 .עידו חליפי -ערב' נציג שנה א. 41

 .חגי גנש -מנהל מסלול ערב. 42

בסמכות הוועד המנהל למנות ועדות שלא מונו בישיבה זאת בהתאם לצרכים והתווית המדיניות 
 . של האגודה

 :בנוגע לעמותת עתיד שקוף

לי ואביטל תתחייבנה להצהיר אודות סגירת פעילות העמותה ולהוציא הודעה , מילי: ר"דברי היו
הבנות חייבות . הבנות חייבות להירשם כחברות האגודה. לרשם העמותות אודות סגירת העמותה

אנו מבקשים תצהיר סגירת העמותה פורמאלית ואי חתירה . מהתחייבויותיהן %.6להביא עימן 
 .   אי חתירה תחת האגודה תחל גם על מי מנציגיהן. סטודנטיםתחת אגודת ה

מהוועד המנהל אשר חייב  %.6 -כל ההתנהלות מול עתיד שקוף תהא בסמכות הוועד המנהל
 . יורשה לעדכן סופית בהחלטות המועצה, ר"לכלול את היו

 .ר"י היו"כל החלטה שעוברת בוועד מנהל חייבת להיות מאושרת ע

 .  ..:49ה הישיבה ננעלה בשע

 

 

 



  


