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 למניינם( 21/06/2017כ"ז סיון התשע"ז )
 

 פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותת הראל
 למניינם( 21/06/2017התשע"ז ) כ"ז סיון

 נוכחים:
       אסקיו אהרון

      גל ציון
     הילה הראל

 י גוטלאאילע
 הפרוטוקול( )כותב נעם חדד

 

 

 דו"ח כספי .1
את אסיפת העמותה לקר כן. אנחנו מקווים שהוא יהיה מוכןהדו"ח הכספי לצערנו עדיין לא מו

 השנתית.
 

 "נתיב"שבת  .2
 גיור במסגרת הצבא. –, יתארחו בישוב חיילים מתוכנית "נתיב" 30/06בשבת פרשת חקת, 

 החיילים יתארחו אצל משפחות מבית הכנסת וישתתפו בתפילות.
 היוזמה והארגון הברוכים הם של הרב נפתלי רוטנברג ואנו מודים לו על כך.

 

 אסיפת עמותה .3
 .20:30בשעה ( 25/07)אב -אסיפת העמותה השנתית תתקיים, אי"ה, ביום שלישי,  ב' מנחם

 סדר היום יפורסם בהמשך.
 באסיפת העמותה הקרובה יתקיימו גם בחירות להנהלת העמותה ולועדת ביקורת.

 .מר מיכאל אלבויםיו"ר ו. הבחירות ישמש  בתפקיד
בזמן  מיכאל אלבויםפרטים לגביי דרך הגשת המועמדות להנהלה ו/או לועדת הביקורת יפורסמו ע"י 

  הקרוב.
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 רשימת חברי עמותה  .4
 רשימת חברי העמותה מפורסמת על לוח המודעות בבית הכנסת.

 להזכירכם:
 חברות בעמותה .1

לעמותה דמי חבר שנתיים ו/או מי שתרם לעמותה סכום כפי שנקבע באסיפת העמותה חבר עמותה יהיה מי ששילם  .א

 ונירשם כחבר בעמותה והנהלת העמותה אישרה את חברותו בה.

 "שנה" לצורך חברות בעמותה הינה מיום א' אלול ועד ליום ל' אב שלאחריו. .ב

יוכלו להרשם כמועמד  12ותה שהגיעה לגיל וכן בתו או נכדתו של חבר עמ 13בנו או נכדו של חבר עמותה שהגיע לגיל  .ג

 ללא תשלום דמי חבר. 21ועד גיל  18ולהיות חברים בעמותה בהגיעם לגיל 

 )מתוך תקנון העמותה(

 ש"ח. 360הסכום שהוחלט באסיפת העמותה הינו 
 

 למעשה
שתי כל מי שלא מופיע ברשימה ועונה על התנאי של התרומה מוזמן לפנות בבקשה באחת מ

 הבאות:הדרכים 

  שליחת מייל אל נעם חדדnoam.hadad@gmail.com  עם בקשה להצטרפות לעמותה כולל
 את הפרטים הבאים:

o שם מלא 
o מספר זהות 
o כתובת 

 .פניה לאחד מחברי הנהלת העמותה לקבלת טופס בקשת חברות ומסירתו לחברי ההנהלה 

mailto:noam.hadad@gmail.com

