
  עמותת ויקימדיה ישראל

רותם , דרור קמיר, איציק אדרי, שי יקיר

על אמצעי , על ביצועי העמותה, על תפקודו של ועד העמותה בשנה החולפת

ם בינאישיים בין הפעילים בעמותה ועל דגשים בתוכנית העבודה 

  . יבהצבעה חשאית באמצעות קלפ

אם בהת, המנהלוכן ארבעה מצביעים שהצביעו מרחוק במכתבים לוועד 

מבין שמונת  שזכו במספר הרב ביותר של קולות המצביעים

  .בהצבעה חשאית באמצעות קלפי

אם בהת, במכתבים לוועד העמותהוכן ארבעה מצביעים שהצביעו מרחוק 

שזכו במספר הרב ביותר של קולות המצביעים 

עמותת ויקימדיה ישראל של אסיפה כלליתפרוטוקול 
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  . 20:00נפתחה בשעה 

שי יקיר, דרור לין, הראל קין, אמיר אהרוני, עידן דורפמן, תומר אשור

  .לירון דורפמן

  .הכלליתר האסיפה "תומר אשור נבחר לשמש כיו

  .בהצבעה חשאית באמצעות קלפילעמותה מנהל 

על תפקודו של ועד העמותה בשנה החולפתבין כל המשתתפים 

ם בינאישיים בין הפעילים בעמותה ועל דגשים בתוכנית העבודה על יחסי, העם כלל החברים בעמות

בהצבעה חשאית באמצעות קלפ, חדש לעמותהמנהל לבחירת ועד 

וכן ארבעה מצביעים שהצביעו מרחוק במכתבים לוועד ) במספר עשרה(כל הנוכחים 

שזכו במספר הרב ביותר של קולות המצביעים החדשהמנהל בבחירות לוועד נבחרו חברי הוועד 

 )קולות 13(אמיר אהרוני 

 )קולות 12(תומר אשור 

 )קולות 11

 )קולות 10(איציק אדרי 

  )קולות 8(רותם שמחה 

בהצבעה חשאית באמצעות קלפי, נערכת הצבעה לחבירת ועדת ביקורת חדשה לעמותה

וכן ארבעה מצביעים שהצביעו מרחוק ) במספר עשרה(הצביעו כל הנוכחים 

שזכו במספר הרב ביותר של קולות המצביעים בבחירות לוועדת הביקורת נבחרו חברי ועדת הביקורת החדשה 

  :לוועדת הביקורתמבין שלושת המועמדים 

 )קולות 9( דרור לין

  )קולות 8(עוזי וישנה 

  

  

  

נפתחה בשעה  האסיפה הכללית

תומר אשור: נוכחים

לירון דורפמן, שמחה

תומר אשור נבחר לשמש כיוהאסיפה בוחרת 

מנהל הוחלט לבחור ועד 

בין כל המשתתפים נערך דיון 

עם כלל החברים בעמות התקשורת

  .לשנה הקרובה

לבחירת ועד נערכת הצבעה 

כל הנוכחים הצביעו 

  .לתקנון העמותה

בבחירות לוועד נבחרו חברי הוועד 

  :המועמדים לוועד

אמיר אהרוני  •

תומר אשור  •

11(הראל קין  •

איציק אדרי  •

רותם שמחה  •

נערכת הצבעה לחבירת ועדת ביקורת חדשה לעמותה

הצביעו כל הנוכחים 

  .לתקנון העמותה

בבחירות לוועדת הביקורת נבחרו חברי ועדת הביקורת החדשה 

מבין שלושת המועמדים 

דרור ליןד "עו •

עוזי וישנה ' פרופ •

  



  .21:45האסיפה הכללית ננעלת בשעה 

  .21:46הישיבה נפתחת בשעה . ישיבה לבחירת בעלי תפקידיםהחדש מתכנס להמנהל הוועד 

  .ר הוועד המנהל"הוועד בוחר ברוב קולות בתומר אשור לתפקיד יו

  .מה של העמותהשמחה למורשי החתירותם בואשור  תומרהוועד בוחר ב

   .למזכיר העמותהקין הראל הוועד בוחר ב

מציע אשור תומר . כמתמודד לתפקיד הגזבר ,לוועד העמותה )שאינו נוכח( מקריאים את מכתבו של ליאור לפיד

  . ולכהן כגזבר בעצמו, ללא זכות חתימה וללא התעסקות ישירה בכספים, לחפוף אותו בהדרגה לתפקיד הגזבר

  .העמותהתומר אשור לגזבר הוועד בוחר ב

  .22:25בשעה  ישיבת הוועד המנהל ננעלת

  

  .פרוטוקול האסיפהנכונותו של אנחנו מאשרים את 

  

    הראל קין        תומר אשור

  מזכיר העמותה      ר הוועד המנהל"יו  


