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 של חברי עמותת פארק המים רעות  2018 שנתית  פרוטוקול אסיפה כללית

       580195873ע"ר / 

 
 11/10/18 : תאריך

 
 : פארק המים רעותמיקום

 

מחברי העמותה, יו"ר הועד המנהל, חברי הועד המנהל, יו"ר ועדת ביקורת, חברי ועדת    22% :נוכחים
 .המים ו"ח פארקביקורת, מנכ"ל פארק המים, ר

 
 

 :יוםהסדר 
 פתיחת האסיפה ע"י יו"ר הוועד המנהל ובחירת יו"ר האסיפה. .1
 הצגת עיקרי פעילות הוועד והנהלת פארק המים בשנה האחרונה. .2
 תעודות חברות חדשות. 100הצעת יו"ר העמותה למכירת  .3

 דפ"א מומלצת ואישורה ע"י חברי האסיפה. -תכנית האב הצגת .4

 ר האסיפה הכללית.חות כספיים לאישו"דו .5
 הצגת עבודתה של וועדת הביקורת וממצאיה. .6

 אישור הדו"חות הכספיים. .7
 .הצגת המועמדים לבחירות לוועד .8
 ועד, או אושרו להעלאה לאסיפה על ידי הוועד.ודיון חופשי על ההצעות שיעלו לדיון על ידי ה .9

 .בחירות לוועד המנהל, וועדת ביקורת, ועדת בוררות .10
  

 :יתהאסיפה הכללמצגת 
 המצגת נמצאת באתר פארק המים רעות.

 
 :  2017 הצגת דוחות כספיים 

 .אברמן,  ממשרד ירדני גלפנד אברמן רו"חח ורד מצגת תמצית הדוחות הכספיים ע"י רו" הוצגה
 

 _2017הצגת דוח מילולי לשנת_
 

 מצגת וועדת ביקורת
 : יקורות שנעשו ע"י הוועדהאת הב, הציג בני כהןהביקורת  תנציג וועד

 

 ואילך . 2017ביצוע החלטות הועד המנהל שהתקבלו מחודש ינואר  .1

 אופן הטיפול  ויישום ההחלטות שהתקבלו. .2
 תיעוד הפעילות והפעולות שבוצעו על מנת לעקוב אחר יישום את ההחלטות. .3
 .בקרה אחר תהליכי קבלת החלטות ווידוא שהתהליכים תואמים את תקנון העמותה ומטרותיה .4
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 ים שנבדקונושא
 

 .(שחייה וטניס )דרך התהליך בוצעה הסדרה בין המנכ"ל ליו"ר העמותות -ממשקים עם העמותות .1
תכנון תקציב, אישור ע"י הוועד המנהל, דו"חות כספיים, תזרים מזומנים, מעקב  –ניהול תקציב  .2

 .ובקרה אחר הוצאות ופעילויות
 .סטאטוס פרויקטים .3
 .חוגים .4

 
 

 נושאים לדיון:
 

 פומבי. – , והדוח המילולי2017שא אישור דוחות כספיים הצבעה בנו .1
 אישור עקרוני של תכנית האב. .2
 .תעודות חברות חדשות 100הנפקת עד  .3

 
 

 
 

 המנהל ומנכ"ל הפארק:המנהל, חברי הוועד התייחסות חברי העמותה ותשובות יו"ר ועד 
 

 שאלה  -חבר עמותה .1
 הביטוח?ו הוצאות מי חברת הביטוח ומדוע גדל

  

 _רו"חורד אברמן  –בה תשו 
ביטוח האלמנטרי בהכיסוי הוגדלו סכומי , AIG -הוחלפה בחברת ביטוח חדשה  ביטוחהחברת           

  .של סוקר ביטוחמקצועית לאחר קבלת חוות דעת  
 

 שאלה -חבר עמותה .2
 הפארק לא משלם אחזקת רכב?

   
 רו"חורד אברמן  –תשובה  

 אין אחזקת רכב בפארק.השנה 
 

 שאלה-ר עמותהחב  .3
 ?האם ההפרשות הסוציאליות לעובדים משולמים כנדרש      

 

 רו"חורד אברמן  –תשובה 
לעניין פיצויי פיטורים והכספים משולמים חודש בחודשו לקופות  14כן, הפארק פועל על פי סעיף 

 בהתאמה.
 

 שאלה-חבר עמותה .4
 ?מדוע הפארק משלם מיסים אם יש בדוחות הפסדים

 

 רו"חברמן ורד א –תשובה 
 ההכנסות ממנויים חיצוניים חייבים במס חברות.

 

 שאלה-חבר עמותה .5
 ₪ ?אלף  300מה זה התחייבות של 

 

 רו"חורד אברמן  –תשובה 
ת בקופשנצברו זכאים לפיצויים  14התחייבות לפיצויי פיטורים לעובדים, עובדים שחתמו על סעיף 

במהלך  14שחתמו על סעיף  ובדים ותיקיםאך למעביד יש התחייבות לתשלום פיצויים לע הפנסיה,
 . 14על סעיף  מיום תחילת העבודה ועד ליום החתימה העסקתם, ההתחייבות היא עבור התקופה
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 שאלה-חבר עמותה .6
₪ מיליון  3 יותר כואילו התחייבויות גדולות ₪ מיליון  1בפארק על סך מזומנים בדוחות מופיע 

 האם זה מהווה חוסר איזון?
 

 רו"חורד אברמן  –תשובה 
 הפארק מאוזן תזרימית. , שאינן במזומןאם מנטרלים את הוצאות הפחת 

 פיתוח.
 
 

 שאלה-חבר עמותה .7
 הפחת הוא סכום נכבד והוא משתנה משנה לשנה, מה המגמה של הסכום הזה?

 

 רו"חורד אברמן  –תשובה 
חייבים להשקיע כספים מס הכנסה, בהנחה שהפארק ממשיך להתקיים ו תהפחת מחושב לפי תקנו

משתנה בהתאם לגובה ההשקעה במשך  המגמה של הפחת .בנכסים הסכום הזה ימשיך להופיע
 . השנים

 
 
 

 שאלה-חבר עמותה .8
 יש ירידה ברכוש הקבוע?האם 

 

 רו"חורד אברמן  –תשובה 
 כלומר עלות בניכוי פחת שנצבר.  –מוצג בערך המופחת הרכוש הקבוע 

 ₪ . מיליון  2.5והפחת היה כ ₪ מיליון  1.5בוע כ הושקעו ברכוש ק 2017בשנת 
 

 שאלה-חבר עמותה .9
 הממשקים שאנו עובדים איתם )טניס ושחייה( משלמים לפארק?האם 

 

 . בני כהן יו"ר ועדת ביקורת –תשובה 
 כן, העמותות משלמים לפארק.

 

 שאלה-חבר עמותה .10
האם נעשה  וגים ובבריכותחברי עמותה האם לא יצור עומס בחד"כ, ח 100לגבי הוספה של עוד 

 ?סקר
 

 

 איתן מנור יו"ר וועד מנהל –תשובה 
עתיד להגדלת ליש תכנית ו ולכן נעשתה חשיבה להוסיף חברים רקאנערכה בדיקה אין עומס בפ

 .חד"כ ואולמות חוגים
 

 שאלה-חבר עמותה .11
 ף למה צריך להוסיף חברים?טאם אין בעיה בשו

 

 איתן מנור יו"ר וועד מנהל –תשובה 
, אנו רוצים תחזק את הקיים תמיד יש בעיות צנרת, מיזוג ועודנערכים לעתיד ועל מנת לון שאנו כו

 .לשמור על רמת שירות גבוהה עבור המנויים 
 

 שאלה-חבר עמותה .12
 אחזקה מונעת?מה סכום השנתי הנדרש  להוציא לצורך האם נעשתה בדיקה 

 

 איתן מנור יו"ר וועד מנהל –תשובה 
 גיד זה דברים שיכולים לקרוא ביום יום.אין לי במספרים לה

 

 שאלה-חבר עמותה .13
 האם הוספת חברים יפגע בערך התעודה?

 
 

 איתן מנור יו"ר וועד מנהל –תשובה 
 , מדגיש זו לא מניה אלה תעודת חברות.שאר כפי שהיאילא תהיה פגיעה בערך התעודה ת
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 המלצות:
 . 2017ים והדו"ח המילולי לשנת וועדת ביקורת המליצה לאשר את הדו"חות הכספי .1

 
 :)עפ"י תוצאות ההצבעה הפומבית(החלטות האסיפה הכללית 

       .ואחד נמנעאושרו ברוב קולות  2017הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי משנת  .1

 חברי עמותה חדשים. 100עד הוספה של  האושר .2

    .תכנית האב ירדה מסדר היום , תוצג באסיפה אחרת שיקבע מועד חדש .3
 

 ספירת קולות:
 

 :הספירה נערכה בראשות
 

 -חברת ועד מנהל, מנהלת כספים -בני כהן, אפרת פומרנץ -יו"ר וועדת הבחירותהספירה נערכה בראשות 
 -אבי חנוך ומנכ"ל פארק המים -אורנה אלנבוגן, חבר עמותה כמשקיף -טלי עמרם, מנהלת מח' מנויים

  אריק מורה
       

 :חברי הוועד המנהל 4בחירת תוצאות ההצבעה האישית ל

  .קולות 204    -שי קול         .1

 קולות. 203  -רותי סבטייה .2

 .קולות 196   -עודד מלניק   .3

 קולות 191   -משה מרמור  .4

 קולות 88  -אילנה שפרינג  .5

 קולות 79      -טויטו אבנר .6

 קולות 78         -יעקב כהן  .7

 .קולות 60  -יואל אפשטיין  .8

  .קולות 35       -יגאל טביב  .9
 

 ועד שנבחרו:וחברי ה
 ועד מנהל:ו

 .שי קול .1

 .רותי סבטייה .2

 .עודד מלינק .3

 .משה מרמור .4
 
 ועדת ביקורת:ו

 .רון רוזן .1

 .ברק סבסטיאן .2
 
 

___________  ____________ 
 גזבר וועד מנהל   יו"ר וועד מנהל 

 
 

 ד המנהליו"ר הווע         
                 

 לקוחותמלי פרץ מנהלת שירות  שמה:ר


