פרוטוקול ישיבת וועד מיום 21/08/2018
נוכחים חברי וועד  :פנינה בינדר ,ורד קופל ,גור מלמד ,מורן אופק ,מעיין דהאן ,אברימי רכניצר ,שי אלבז
נעדרים :אביתר ויצמן,
נוכחים שאינם חברים :יונתן רוזנפלד ,ליאורה טבת

נושאים והחלטות:
 .1יונתן רוזנפלד נכנס לוועד במקום רואי פלג ,בהצלחה יונתן
 .2כנס שנתי-
•

בכניסה יישבו פנינה ,וורד

•

קבוצות:
ילדים -אסף ינחה משתתפים מהוועד :פנינה ושי
נשים :ליאורה תפנה לגבי והלנה בבקשה שינחו ,מורן מברר עם אמא שלו אם מוכנה
והוחלט לבקש ממעיין )אחרה לישיבה(.
מבוגרים :מנהח -ד"ר לובצקי – משתתפים מהוועד :גור ואביתר.
•

לוגיסטיקה – יונתן – ליאורה תעביר אליו טלפונים של אנשי סאונד על מנת שיתאם בין
המופע למקום.

•

להעלות את החומר המתורגם על דיסק און קי – יונתן ושי

•

הדפסת חומר מתורגם – אבריימי

•

מצגת – ליאורה תבקש מאביתר את המצגת של השנה הקודמת ותתאים לשנה זו.

 .3מלגות ספורט-
לאור בקשה של משפחה  ,ליאורה ביקשה למסד מילגות לספורט – הבקשה נידחתה.
למשפחה אושרה הלוואה בסך  ₪ 2,100לשנה וחצי ) 18חודש( ללא ריבית והצמדה17 ,
תשלומים חודשיים של  ₪ 116ותשלום אחרון בסך .₪ 128
 .4מאזנים-
רחמים ,רואה החשבון הציג את המאזן של על"ה.
יש ירידה חדה בתרומות ,ההוצאות עולות על ההכנסות ,המצב הפיננסי לא טוב.
הוועד אישר את המאזן
על ליאורה להגביר את קבלת התרומות.
נשמעה ביקורת על העיכוב בהכנת המאזן ,ועל שמאזן קרן שור עוד לא הוכן .ליאורה הסבירה
שהחברה התבקשה שעל מאזן  2018יתחילו לעבוד כבר עכשיו – על החצי שנה הראשונה.

ליאורה תפנה להנהלת החשבונות ותבהיר שאם לא ישנו ממנהגם – נפסיק לעבוד איתם.

ליאורה תכניס לאקסל שמוגש להנהלת החשבונות גם הכנסות.
מאזן קרן שור יועבר לחברי הוועד במייל ויערך אישור טלפוני.

 .5בעיקבות המאזן -הוחלט שאת סוף שבוע המשפחות הבא נממן ב  50%ולא ב.75%
 .6קרן שור משתתפת בשכר המנהלת ב .25%הוחלט שבמקום שהקרן תעביר לעל"ה את ההשתתפו
בסוף רבעון -על"ה והקרן ישלמו את חלקן בשכר מידי חודש .הנושא ייבדק אם אפשרי מול הנה"ח

 .7שכר המנהלת – הוועד מברך את ליאורה על העבודה הטובה וההשקעה הרבה בעמותה ,והחליט
להעלות את שכרה ל –  ₪ 10,300בחשבונית החל מיום ההחלטה.
גור יפגש עם ליאורה וסנדי עוזרי להסדיר את העבודה המשותפת לטובת העמותה.
תוכן תכנית עבודה לגיוס תרומות ובכלל על ידי גור וליאורה.
מאחלים לליאורה בהצלחה בהמשך.
 .8וועד העמותה מאחל לפרופ' קנת בריאות שלמה.

לא נקבע תאריך לישיבה הבאה

רשמה :ליאורה טבת

