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 עמותת נאות רעות  אל חברי  

 

 23.2.22מיום של עמותת נאות רעות  אסיפה כללית מיוחדת פרוטוקול סיכום הנדון: 

 כללי 

מיוחדתהתקיימה    23.2.22ביום   .1 כללית  רעות.  של    אסיפה  נאות  במתכועמותת  התקיימה  זוםהאסיפה    נת 

 . והוקלטה

פ .2 )במועד  האסיפה  נכחו  20:00תיחת  לא  לפיכך    20%(  אסיפה(  לקיום  המינימלית  )הכמות  העמותה  מחברי 

 . 20:30נדחתה תחילת האסיפה לשעה 

  כמאה חברי עמותה.הוכרזה האסיפה הכללית הנדחית. במועד האמור נכחו  20:30בשעה  .3

 הסדר יום האסיפ

 י ונבחר יו"ר ועד המנהל מר רפי ל   פה ייו"ר האס ל .4
בנוסח  כי  נקבע    25.11.21מיום  הכללית    פהיהאס  להחלטת בהתאם   .5 המוצע  יובא  לתקנון    14סעיף  השינוי 

 .יום 90לאישורם של חברי העמותה באסיפה כללית מיוחדת תוך  
   קובע כדלקמן: בתקנון העמותה 14סעיף 

ההחלטה טעונה     ;"העמותה רשאית , באסיפה כללית , להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים
ימים מראש תוך ציון    21רוב של שני שלישים מן המצביעים באספה, שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה  

תחילת הפירוק תהיה שבועיים מקבלת ההחלטה , זולת אם נקבע בה תאריך    שיוצע באסיפה להחליט על פירוק .
 מאוחר יותר".    

 :המוצע בתקנון העמותה 14סעיף 
שעניינה  ההחלטה     ;ן ועל מינוי מפרק או מפרקיםהעמותה רשאית , באסיפה כללית , להחליט על פירוק מרצו"

, ותקבל תוקף במידה והצביעו לקבלתה,  פירו רוב של שני  ק העמותה תתקבל בהצבעה חשאית בקלפי בלבד 
הודעה   העמותה  חברי  לכל  ניתנה  שעליה  באספה,  המצביעים  מן  שיוצע    21שלישים  ציון  תוך  מראש  ימים 

תחילת הפירוק תהיה שבועיים מקבלת ההחלטה , זולת אם נקבע בה תאריך מאוחר  ליט על פירוק.  באסיפה להח 
    "יותר.

 יוןד .6
 הסיבה לשינוי המבוצע בתקנון 

ההחלטות באספה הכללית תתקבלנה ברוב קולות ובהצבעה גלויה , כאשר קיים שיקול דעת לפיו ניתן לקבוע  
שונה בדרך  הצבעות  תתקיימנה  פירוק  .  מתי  אודות  החלטה  כי  הסכימו  הכללית   באסיפה  שנכחו  החברים 

העמותה  הינה החלטה בעלת משמעות וחשיבות רבה ביותר , המהווה אירוע היסטורי , ובהתקיים במצב שכזה  
והבנת  ,  עד/ נגד המהלך המוצעחלה חובה של נוכחות פיזית במעמד האירוע , שמיעת הדעות של המשתתפים ב

 ן. ההשלכות הנובעות מקבלת החלטה בעני
 הצבעה .7

 האסיפה.  תמילוי טופס דיגיטלי אשר הוצג לחברי העמותה באתר העמותה ובמצג  אמצעותההצבעה נערכה ב 
 .133  -כל הקולות הכשריםסך   טפסי הצבעה.  137תקבלו  ה

 120 - בעד התיקון
 13 -נגד התיקון

 חברת עמותה(  האינ 1הצבעה כפולה,    3מתוכם  ) 4  -םקולות פסולי

 אורלי גלר                                                                                                        
 מזכירת  ועד  העמותה  

 


