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 של חברי עמותת פארק המים רעות   2021 שנתית  פרוטוקול אסיפה כללית 

        580195873ע"ר / 

 
 2021בנובמבר    18, בחשון תשפ"ב ד י"  : תאריך

 
 .: פארק המים רעותמיקום

 
   חברי ועדת ביקורת, מנכ"ל פארק המים, יו"ר הועד המנהל, חברי הועד המנהל, חברי עמותה 46 :נוכחים

 . ומבקר הפנים ד העמותה, רו"ח העמותהו"ע צוות הנהלה  ,רעות                
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 .ועד המנהלהצגת המועמדים לבחירות לו .8

 (. באמצעות הסלולאר  כהערנ) וועד מנהל הבחירת ל הצבעה .9
 

 :האסיפה הכללית מצגת 
 פארק המים רעות.  המצגת נמצאת באתר

 
 :  2020 הצגת דוחות כספיים

 עידית בנימיני. מצגת תמצית הדוחות הכספיים ע"י רו"ח  הוצגה
 

 :הודה אמסלםי  -םמבקר פני דוח הצגת
 . וביעדים שנקבעו תקציב ב עמידה -תהליך התכנון והביצוע :  פרויקטים .1

 נה. קופת קורותב עובדים לחל"ת הוצאתהתנהלות  דיקת  ב ,שכר עובדיםלעומק יקת בד -כ"א .2
 

 וועדת ביקורת  מצגת
 :  הו ע"י הוועדיקורות שנעשאת הב הציג  שטרן עמרירת וק הבי  תעדנציג וו
 התנהלות הפארק בתקופת הקורונה.  .1
 . ניצול מענקי המדינה .2
 .תיים בהנחיות משרד הבריאו קבלת החלטות בהתאם לשינו .3

 
 לדיון: שהועלו נושאים 

 

 רף? מהם הקריטריונים למעבר לעונת קיץ/חו .1

 . בבריכה החיצונית מסלוליםההקצאת בעדכון המנויים בנוגע לשינויים  .2

 . זה של חברי העמותהבקשה להשוואת דמי מנוי דור המשך למחיר זהה ל .3
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 המנהל ומנכ"ל הפארק: המנהל, חברי הוועד ה ותשובות יו"ר ועד התייחסות חברי העמות 

 
 -שאלה  -חבר עמותה .1

 ?ייםחות כספמבקר הפנים בודק גם דוהאם  
    

 -מבקר פניםתשובה         
 דוק.אני בודק מה שוועדת ביקורת מטילה עלי לב        

 
 -שאלה-חבר עמותה .2

 

 בסוף סוכות?  קבע מעבר של עונת החורף נהץ, הבריכות בקימדוע סגירת        
            

 -יו"ר וועד מנהל תשובה         
 

 להשארת  , לאותהבריכות לא היו מ.   חורףעונת הלבור  ה נכונה לע, תקופמיקה ה בדיקה מענעשת        
      במידה ורוצה לעלות הנושא שוב יכולה לפנות לוועד מנהל החדש.  ,תריכה פתוחה יש עלויוהב        

 

 

 -שאלה -חבר עמותה    . 3
  

 לטה? והם ניתן לתת חשיבה על ההח ?גבי הקצאת מסלולי שחייה למנוייםל  םקריטריוניהאם יש  
 
 -יו"ר וועד מנהלתשובה        

 

 לא  זה   .חוגים  כאשר ישנםגם  בלבד, המוקצים למנויים  החיצוניתמסלולים בבריכה  2  נםתמיד יש       
 ש.הנושא לוועד מנהל החדיכולה לעלות את ,  אסיפה כלליתה בלהחלטנושא        

  
 -שאלה –חבר עמותה  .    4
 נה? עלו השי האם דמי המנוי         
 
 -יו"ר וועד מנהל תשובה         
 

 , למעט חוגי ביה"ס. נויו כלולים במהחוגים יהי כל יעלו השנה וכןדמי המנוי          
       

 
 

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

        .פה אחד ואושר -2020לשנה"ע  של עמותת פארק המים רעותוהדו"ח המילולי  ח הכספיהדו" .1

     .אושר ברוב קולות -של רואה החשבוןמינויו קורת המליצה לאשר את בי וועדת .2

 
 : (עו"ד העמותה  )הטופס אושר ע"י דיגיטאלי באמצעות טופס  ספירת קולות

 

בפיקוח של   ,שירות לקוחות מנהלת -פרץ  מליו  נהלת הכספיםמ -עמרם ע"י טלינערכה    יםבדיקת הטפס

 . אריק מורה  -הפארק  מנכ"ל

   טפסים נפסלו. 7ברי עמותה, ח  358צביעו  סה"כ ה

         
 : חברי הוועד המנהל רת  בחיתוצאות ההצבעה האישית ל

  . קולות 216 – חרובי עופר   .1

 . קולות 208 – פומרנץ אפרת  .2

 .קולות 179 – ס יהונתןשטריק .3

 קולות  166 –שטרן עומרי  .4

 קולות  131 –רוזינר ירון  .5

  . קולות 116 –זהבי דודו  .6
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 נבחרו:ועד שוחברי ה

 פר י עורובח .1

 פומרנץ אפרת.  .2

 שטריקס יהונתן.  .3

 . שטרן עומרי .4

 

 
 
 ועדת ביקורת: ו
 בני )מועמד יחיד(  כהן  .1

 . )מועמד יחיד( משהמרמור  .2
 
 
 
 
 
 
 

 
           ___________   

    יו"ר וועד מנהל  
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 אריק מורה. -אושר ע"י: מנכל הפארק
 בר אליעזר.יל אי -מותהנחתם ע"י: יו"ר הע

 


