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 במתחם 'הסלון' דיזינגוף סנטר, תל אביב שהתקיימה  20193.29.מתאריך  אסיפה כללית פרוטוקול

, דניס ריזיקוב, אנג'לו לוקאסי, אלמוג שם טוב, רוני פוטשניקוב, שי  אהרון צרפתי, בנימין יפרמוב נוכחים:
 אקסלרוד, רועי מדמון. טורקיה, אבי מיטלמן, רומן ופרינסקי, ארקדי 

 אהרון צרפתי  :האסיפהיו"ר  

 על סדר היום: 

 קבלת חברים חדשים לעמותה. .א
 בחירות לוועד המנהל. .ב
 בחירות לוועדת הביקורת. .ג
 קבלת החלטות בנושא שינוי בתקנון או מטרות העמותה.  .ד
 . 2018אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  .ה
 . 2018סיכום שנת העבודה  .ו
 . 2019הצגת שנת העבודה  .ז
 הצבעה על הצטרפות העמותה לארגון בינלאומי.  .ח

 סוכם:

 הוחלט פה אחד קבלת החברים הבאים לעמותה:  .א

 תעודת זהות  שם משפחה  שם פרטי 

 205417512 פרי ידידיה

 317873305 לוקאס אנג'לי

 206923344 שם טוב  אלמוג

 323298828 דמיטרנקו אלין

 203485164 מדמון  רועי

 20700177 גיאת תם 

 211779269 מיטלמן אבי 

 211407648 ציזין שגיא

 327304895 יבדוקימוב  אנטון

 322233628 חורש  שון

 212399265 טייב זיו

 313301426 נודלמן דן

 322769308 ופרינסקי רומן
 

 הוחלט על המשך כהונת הועד הנוכחי לשנה נוספת  .ב

 ת.ז. שם משפחה  שם פרטי 

 204074488 צרפתי אהרון 

 308628171 יפרמוב בנימין 
 

 אהרון צרפתי ימשיך בתפקידו כיו"ר הועד. 
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 הוחלט על המשך כהונת ועדת הביקורת הנוכחית לשנה נוספת  .ג

 ת.ז. שם משפחה  שם פרטי 

 311213599 ינקוב ערן

  312577760 מצליח תום  
 

 הביקורת. ערן ינקוב ימשיך בתפקידו כיו"ר ועדת  
 

 הוחלט לשנות את התקנון כדלקמן:  .ד
 .ב. במקום  3בסעיף  .1

"האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד 
 הטעמים הבאים:..."  

 יכתב 
 "הועד רשאי, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד הטעמים הבאים:..." 

הוצגו  ו  הוכנו מכיוון שטרם 2018הכספי והדו"ח המילולי לשנת  זו לא הוצגו הדו"ח באסיפה הכללית  .ה
 לועד. 

 בפעילות והלקחים שהופקו.  2018אושר סיכום שנת  .ו
 בתוספת השינויים הבאים: 2019אושרה תכנית העבודה לשנת  .ז

 באחריות ועדתקצוב חולצות אקסלוסיביות לחברי עמותה.  .1
 באחריות ועדתרגום ערך הוויקיפדיה על פארקור באנגלית לעברית.  .2
 באחריות ועד בחינת שינוי לוגו העמותה.  .3
 באחריות ועדביצוע מבצע גיוס צמידים נוסף אך בשינוי הצמידים  .4
 )ראה נספח(.  Move 2019שינוי תעדוף המאמנים האורחים לאירוע  .5

 יפה הבאה. הוחלט פה אחד לא להצטרף לארגון בינלאומי עד לאס .ח

 הישיבה ננעלה 

 

 בחתימת ידינו אנו מאשרים את נכונות הפרוטוקול 

 

 
 _____________             _____________          ___________ 

 חותמת העמותה   בנימין יפרמוב   אהרון צרפתי 
     חבר ועד מנהל   יו"ר האסיפה  

        וחבר ועד מנהל 

 

 


