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 דוח מאזן חצי שנתי של ועד הבית

     בניין

 

   של שנת    עד לחודש    דוח כספי לתקופה: מחודש 

 

 הוצאות ניהול ואחזקה 

  חשמל

  מעלית

  מים וביוב

  ניקיון

  ביטוח

  הוצאות בנק

  גינון

  שונותהוצאות 

  סך הוצאות

 

 הכנסות

  תשלומי ועד בית

  הכנסות אחרות

  סך הכנסות

 

  סך הכנסות

  סך הוצאות

  יתרת פתיחה

  

  

  יתרה נוכחית
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 הודעה על קיום אסיפת דיירים

 

     בעיר   ברחוב אסיפת דיירים של הבית 

     תתקיים בתאריך: 

      בשעה:

       מקום:

 

 לדיון באסיפה:נושאים 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 

 תתקיים, האסיפה לפתיחת שנקבעה בשעה חוקי מנין נוכח יהיה לא אם 

 .יום באותו     בשעה האסיפה

 בכל חוקית האחרת בשעה שנתכנסה אסיפת הדיירים תהיה בהתאם לכך 

 והחלטותיה יחייבו את כלל הדיירים. משתתפים של מספר

 

 !השתתפותכם חשובה

 

 ,בברכה

 ועד הבית
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 פרוטוקול בחירת ועד בית

 

      עיר    מספר     הבית המשותף: רחוב

 

      כללית התקיימה בתאריך:אסיפת דיירים 

 דיירים    דיירים, נעדרו:    השתתפו:

      יו"ר האסיפה:

 בחירת ועד הביתעל סדר היום: 

 

 ועד הבית שנבחר

      טלפון:   מדירה:      שם:יו"ר ועד הבית 

      טלפון:   מדירה:      שם: גזבר ועד הבית

      טלפון:   מדירה:      חבר ועד הבית שם:

      טלפון:   מדירה:      חבר ועד הבית שם:

      טלפון:   מדירה:      שם:חבר ועד הבית 

 

 

      יו"ר האסיפה:הפרוטוקול נערך על 

 

             

 תאריך        חתימה
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 פרוטוקול אסיפת דיירים

 

      עיר    מספר     הבית המשותף: רחוב

      אסיפת דיירים כללית התקיימה בתאריך:

 דיירים    דיירים, נעדרו:    השתתפו:

      יו"ר האסיפה:

 הנושאים שנידונו באסיפה:

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

 התייחסות משתתפים:

             

             

             

             

             

              

 

 החלטות

   נמנעים    נגד   בעד  :1הצבעה בנושא 

   נמנעים    נגד   בעד  :2הצבעה בנושא 

   נמנעים    נגד   בעד  :3הצבעה בנושא 

   נמנעים    נגד   בעד  :4הצבעה בנושא 

   נמנעים    נגד   בעד  :5הצבעה בנושא 

 

      הפרוטוקול נערך על יו"ר האסיפה:

 

             

  תאריך        חתימה
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 רשימת משתתפים באסיפת דיירים

     תאריך האסיפה:

מס' 

 דירה
 חתימה שם

מס' 

 דירה
 חתימה שם

1   41   

2   42   

3   43   

4   44   

5   45   

6   46   

7   47   

8   48   

9   49   

11   51   

11   51   

12   52   

13   53   

14   54   

15   55   

16   56   

17   57   

18   58   

19   59   

21   61   

21   61   

22   62   

23   63   

24   64   

25   65   

26   66   

27   67   

28   68   

29   69   

31   71   

31   71   

32   72   

33   73   

34   74   

35   75   

36   76   

37   77   

38   78   

39   79   

41   81   
 

      הפרוטוקול נערך על יו"ר האסיפה:
 

             

 תאריך        חתימה

 )יש לצרף רשימה זו לסיכום פרוטוקול הישיבה הרלוונטי(


