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 החלטות עיקרי הדברים נושא  מס"ד

אישור דוחו"ת לשנת  1
2015 

הציג את הדוחות , חיים זילבר
הכספיים והדוח המילולי לשנת 

שעברו את ביקורתו של , 2015
רואה החשבון של העמותה מר 

 .אלי איתן
י ועדת "הדוחות האמורים נבדקו ע

הביקורת של העמותה ואושרו על 
 ידה

האסיפה אישרה פה אחד את הדוחות 
 .2015הכספיים והדוח המילולי לשנת 

 

 בחירת רו"ח לעמותה 2
 

ילבר הביע את רצונו לסיים חיים ז
את תפקידו כגזבר העמותה לאחר 

 כשבע שנים 

הערכה לחיים על תודה ואסיפה הביע 
השנים. מבקשת  רבתומסירותו פעלותו 

 מחיים שיבצע חפיפה למחליפו.

חברי ועדת  בחירת 3
 ביקורת

 ידוש מינוי חברי ועדת הביקורתח
 לארי דאב ודב קלמנוביץ

ידוש מינוי ח האסיפה אישרה פה אחד את
לארי דאב ודב  חברי ועדת הביקורת

 קלמנוביץ

ח "ח אלי איתן כרו"מינוי רו מינוי רו"ח לעמותה 4
העמותה לשנה נוספת ולהסמיך 
 את חברי הוועד לקבוע את שכרו

  אישרה פה אחד את המינויהאסיפה 

מדרגות חרום לעזרת  5
 נשים

 

חיים זילבר הציג עמדתו  .1
מגובה בחו"ד של אדריכל 
העוסק בתחום לפיה אין 

. צורך במדרגות חרום
להוריד נושא  הצעתו היא 

 לאור ם,זה מסדר היו
העלות הגבוהה הכרוכה 

בבניתן וחוסר צורך 
 אמיתי בהן

יעקב שולמן הציג עמדתו  .2

את  11מתוך  9האסיפה אישרה ברוב של 
 הצעתו של חיים זילבר.

 .2בהצעתו של יעקב שולמן תמכו 
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בהקמת התומכת 
מדרגות חרום. הצעתו 

היא לפנות  לקבלת חו"ד 
מוסמך  מקצועית מגורם

לגבי הצורך במדרגות 
 והמלצה לביצוע חרום

שימוש באולם נחשון  6
לצורך חזרות של 

 תאטרון שבט יהודה

הציג את בקשתו יהודה וקסמן 
לשימוש באלם פעמיים בשבוע 
בשעות שלא יפגעו בפעילויות 

 אחרות

ועד בית הכנסת יידון בבקשה וימסור את 
 החלטתו ליהודה בהקדם
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