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נוכחים:
שם החבר/ה
משה דוידוביץ
יורם ישראלי
אייל רייז
אני בן חיים
גל סקורי
יוסי שספי
דוד שטיפט
בצלאל פליק
ציון לוי
שפריר אביבה
אסף אמסטרדם
רון ראובני
אושרת זהבי
אורלי גבישי
רחלה יוקטן
מוריה דהן
אסתי ויסמן
עמרי הלטמן
יובל הדר
רן שוסטרמן
ליאת בן ארי
רן אליהו
סיון דבס
אובנטל אבי
הראל רז
עזריאל דוגמא
עלי ג'ומעה
נורית ברקאי
עודד בשן
חמאד חוסין
מורד ורדה
דנה שלזינגר
אריה דוד
מוזמנים
תומר גלעד
דן תנחומא
ניצן גלילי
אבי גולדהמר ,עו"ד
חני גולדשטיין

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה -נעדר
חברת מליאה
חברת מליאה -נעדרה
חברת מליאה-נעדרה
חברת מליאה -נעדרה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה -נעדר
חברת מליאה
חברת מליאה-נעדרה
חבר מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה -משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה -נעדר
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה-נעדר
חבר מליאה-נעדר
חברת מליאה-נעדרה
חבר מליאה

ישוב
בוסתן הגליל
געתון
כפר מסריק
בוסתן הגליל
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בית העמק
בן עמי
בצת
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שיח דנון
שיח דנון
שמרת
שבי ציון

גזבר
מנכ"ל המועצה
מבקר
יועץ משפטי
מנהלת חשבונות ראשית
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

הצגת דוחות כספיים  2019הצגת הדו"ח מילולי ודו"ח ועדת הביקורת.
בחירת חברי הוועד המנהל.
בחירת חברי ועדת ביקורת
בחירת רוא"ח של העמותה
מורשה חתימה בעמותת אשרן

דן מציג את סדר היום -חברי האסיפה מאשרים פה אחד את סדר היום
לסעיף מס'  – 1דוחות כספיים 2019
חני גולדשטיין מנהלת חשבונות ראשית ,הציגה את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי
לשנת  2019הרצ"ב.
ועדת ביקורת המליצה למליאה לאשר את הדו"ח הכספי (ההמלצה מצ"ב)
וכן ,הוצג הדוח המילולי לשנת .2019

חברי עמותת אשרן מאשרים את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת
 .2019ומאשרים את המלצות ועדת הביקורת בקשר לדוח הכספי ובכלל.
לסעיף מס' – 2בחירת חברי וועד מנהל
דן תנחומא ,הציג את חברי הוועד המנהל:
מס

שם  +משפחה

תפקיד

1

משה דוידוביץ

יו"ר העמותה

23517485

2

אייל רייז

חבר ועד ומנכ"ל העמותה

2382429

.4

תומר גלעד

חבר ועד וגזבר העמותה

061259115

.5

הילה קדמי

חברת ועד ומנהלת מש"א

22888259

.6

שמעון אהרונסון

נציג ציבור חבר ועד

.7

נירה בראונשטיין

נציגת ציבור חברת ועד

האסיפה אישרה את חברי ההנהלה.
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לסעיף מס' – 3בחירת חברי ועדת ביקורת
.8

אבי אובנטל

חבר ועדת ביקורת

049868136

.9

אביבה שפריר

חברת ועדת ביקורת

049868136

.10

ציון לוי

חבר ועדת ביקורת

050565548

האסיפה מאשרת את חברי ועדת ביקורת.
לסעיף מס'  - 4בחירת רוא"ח של העמותה – חגי נמיר.

האסיפה מאשרת את רוא"ח של העמותה.
לסעיף מס'  – 5מורשה חתימה
מוצע כי מורשי החתימה יהיו:
משה דוידוביץ – יו"ר העמותה
אייל רייז  -חבר ועד ומנכ"ל העמותה
תומר גלעד – חבר ועד וגזבר העמותה
חתימת  2מתוך הרשימה בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה.

----------------------משה דוידוביץ
יו"ר העמותה

-----------------------אייל רייז
חבר ועד ומנכ"ל העמותה
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