
 

 

 
 09-7467065פקס: 09-7467064טל':   4366358ננה  רע  2628ת.ד. 
  @rg.ila.omishpahoffice דוא"ל:      ww.mishpaha.org.ilw: אתר

 580006476 –ר ע"

 

 ה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי ע"ר האגוד

 580006476  -מס' עמותה 

 

   פרוטוקול
 ודה גהאישיבת הוועד המנהל של 

 1ישיבה מספר 
 אמצעות זוםב  21:00, בשעה  26.1.22, שהתקיימה ביום רביעי

 

 נוכחים: 

 חברי הוועד: גלית לזר, חגית ירניצקי, סביונה קרמר,  טובה קזורר 

 לאה שריבקר, סיגל רצין, עו"ד מעין רוסמן, עו"ד תמר ריכטר    חדוה מונטיאס ,  ,:, רחל ברותמוזמנ

 נעדרו: דוד מלהאוזן חסון  

 יו"ר האגודה, גלית לזר   יו"ר הישיבה:

 

 על סדר היום:   

 יועצת משפטית של האגודה   .  מינוי1

   . מינוי מורשות חתימה2

 מותה.  עה.  חתימה על מסמכים לבנק הפועלים, בו מתנהל חשבון  3

 

בפתח הדברים מבקשת היו"ר לציין, כי עודכנה מהיועצים המשפטיים של העמותה, כי רשם העמותות  דורש  

לאור האמור, מעדכנת את החברים כי החל מהישיבה    כיום מיספור של ישיבות הוועד המנהל בעמותה.

התאם  ת הבאות ימוספרו בוב , והישי1ישיבה מספר  הנוכחית יתבצע מספור של הישיבות, כך שישיבה זו תהיה 

 בסדר רץ. 

 

 מינוי יועצת משפטית של האגודה .1

 ניתנה סקירה על משרד עורכות הדין והניסיון המקצועי שלהן. 

 

 מינוי מורשות חתימה  .2

 

 חדווה עומדת לסיים את תפקידה כמנכ"לית, וסיגל רצין נכנסת לתפקיד במקומה.  

 , לרבות בבנק.  בעמותה הדכון של מורשי החתימ אחד הדברים שיש להסדיר הוא ע

גלית לזר), המנכ"לית דאז (חדווה  החתימה: היו"ר (  ותמורש 3הוסמכו  2021בישיבת האסיפה הכללית מיוני  

 מונטיאס) וסביונה קרמר.  
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כעת צריך להחליף את חדווה, ומוצע למנות במקומה את סיגל רצין, ולהשאיר בנוסף אליה את גלית ואת  

   סביונה.

יבנו לשני דברים. ראשית, שהסמכות לפי התקנון של האגודה למנות  הפנו את תשומת ל   היועצים המשפטיים

מורשי חתימה היא של הוועד המנהל, ושנית, שיש בתקנון האגודה שני סעיפים שונים שעוסקים בנושא של  

 מינוי מורשי החתימה.  

 ע כך: הקובנון לתק  9ההוראה הראשונה העוסקת בעניין זה היא בסעיף 

וועד רשאי לקבוע כי מורשי החתימה יהיו שניים ורק מתוך חברי הוועד. זה, ה ףלפי סעי 

את יו"ר הוועד ומזכ"ל האגודה   –את מי יסמיך הוועד כמורשי חתימה מוגדר לתקנון   10לעומת זאת, בסעיף 

לא   אכשכידוע המנכ"ל הו ים בבחירות), ובנוסף נקבע כי הוועד יסמיך גם את מנכ"ל העמותה,(תפקידים נבחר 

מעבר   -לוועד לקיים דיון האם נדרש   הוצעכדי לקיים יחדיו את שני הסעיפים הללו של התקנון, חבר הוועד. 

9ד כמורשי חתימה, לפי סעיף למנות עוד חברי וע -(ז) לתקנון)  10למינוי של גלית, סביונה וסיגל (מכוח סעיף  

(יג) לתקנון.  

אין צורך למנות חברי ועד נוספים כמורשי חתימה, ובהתאם   כיומו של דיון בנושא החליט הוועד פה אחד בסי

 חתימה של העמותה את: ותממנה הוועד כמורש 

 . רמר וסיגל רצין, סביונה קגלית לזר

לעיל, בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס, מחייבים את האגודה    ותחתימת שניים מתוך שלושת המורש

 .אושר פה אחד  ל דבר ועניין. לכ

 מסמכים לבנק הפועלים, בו מתנהל חשבון העמותהל  חתימת ע .3

הטפסים הוצגו לחברים. אחד הטפסים, טופס מסמכי  החתימה, ו ותלעניין שינוי מורשנעשתה פניה לבנק 

ות  הצטרפות/עדכון לערוץ שירותי אינטרנט לעסקים, דורש בין היתר קבלת החלטות ביחס למורשים לפעול 

 ר הוועד.  שושונות בבנק, והוא מועלה בהתאם לאי

ו בטפסים הם כמובן המורשים שהוגדרו לעיל, כאשר מוצע שלכל הפעולות יידרשו שני  מורשי החתימה שיצויינ

חותמים מבין השלושה (כידוע, מבחינת רשם העמותות לא ניתן לקבוע חותם יחיד בעמותה עם אישור ניהול  

 תקין).  

החתימה,   ותשים לבנק לצורך עדכון מורשדרהוועד פה אחד לחתום על כל הטפסים הנ  לאחר דיון, מאשר

החתימה שנקבעו בישיבה זו כאמור לעיל, כאשר   ותלרבות הטפסים שהוצגו, ולמלא בטפסים את פרטי מורש 

תידרש חתימה של שני חותמים מבין השלושה לכל פעולה שהיא. עוד מחליט הוועד פה אחד כי לא יהיו גורמים  

 רשי החתימה כאמור. מונוספים שיהיו מורשים בחשבון, למעט 

להנפיק כרטיס אשראי לעמותה, ע"ש המנכ"לית, והשימוש בו ייעשה על   אפשר,, אם הבנק ישראיהמנהל הוועד 

 פי הנהלים המקובלים. 

יו"ר זמנית של  מ"מ וכ  כחברה בוועדת השתלמויות דריטר ויידנפל הוועד המנהל מאשר פה אחד את הילה

 עדה. ווה
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הישיבה ננעלה.  

__________________________                   ריו"  –ד"ר גלית לזר 

 _____________________________       סביונה קרמר, מזכ"לית וחברת ועד
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