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  בס"ד
  

  1 תש"פפרוטוקול מועצת העמותה 
    2001/20/20 פ' טבת  תש"ו' היום 

  

ארנפלד אליהו, אלדן מידן,   יהודית שטרן, יעל לרנר, אורית ברנט, יגאל סבג,, ברברה ברקוביץ, נוכחים:
  ., משה בורשטיין, משה רונןסבן עמירםארז קוטנר, גידי פרישטיק, , 

  אילן אחיטוב,   לד ,צורי פ : מלכה ניוסטדטר ,נעדרים

  

  :פעילות מועדון אחיעזר  .א
שנה, ב"ה יש במקום גם פעילות ילדים ונוער אך הם לא תמיד  20פעיל למעלה מ  ןיהודית שטרן: המועדו

מנקים ומסדרים אחריהם. יש לנו בעיה עם המזגן. וכן ישנה בעיית תקציב. נפגשנו עם המדור המתאים 
  ם.בעירייה. אולם לא קיבלנו פתרון הול

בנינו  2020. בתקציב בהחלפת המזגן ארז קוטנר : יש תקציב למזגן חדש עבורכם. ועדת בנין נא לטפל
יוגש בפניה מסודרת למדור המתאים עם  –(מותנה בקבלת תקציב  גרת תקציב גם למועדון אחיעזרסמ

  .2020בשנת  מהעירייההגשת טפסי התמיכה 
  
 

  ועדת בנין:  .ב
  ני כחצי שנה לעזרתה של האדריכלית גלית יפה.הועבר כבר לפ –פרויקט חידוש אולם בית אהרון 

  .ןהבנייבראשות משה בורשטיין יו"ר ועדת  עם גלית וצריך לנהל ישיבה מסודרת
משפחת זיידמן תורמת לעילוי נשמת ר' אריה זיידמן ז"ל בעין יפה לפרויקט ויש משפחות נוספות שדובר 

  תוקם ועדה נפרדת לניהול הפרויקט.איתם בנושא לתרום לעילוי נשמת יקירם. 
  
 

   ועדת תרבות:  .ג
 רבים ואיכותיים םהייתה משופעת באירועי 2019שנת 

 טיול טו בשבט באזור מודיעין ופעילות. – 08/01/2019 . 1
 תפילה חגיגית עם החזן גליק. –שבת מברכין לחודש אדר  – 30/01/2019 . 2
תחרות האופה המלכותי  בקידושא רבא בהנחיית נעם יעקובסון  –שבת בקהילה  – 09/03/2019 . 3

 .והצגה לילדים במקביל
 הפנינג ילדים לקראת פסח תאטרון דוסטרי עם אביחי שלה. – 17/04/2019 . 4
 סרט הדיקטטור הקטן ושיח עם יוצר הסרט. –פעילות לכבוד יום השואה  – 30/04/2019 . 5
 בניהולו של מר יצחק פורת ובסיוע רבים מבני הקהילה. ןטקס יום הזיכרו -  07/05/2019 . 6
  עם קובי עובד בהיכל תפילה חגיגית  –יום העצמאות  – 08/05/2019 . 7

 מסיבת יום העצמאות באולם בית אהרון.ו
 הרב אליהו בירנבוים. –הרצאה לכבוד יום ירושלים והשקת אלבום הקהילה  – 02/06/2019 . 8
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לכל מגוון באי בית  –תיקון ליל שבועות רב משתתפים, רב קבוצתי  –שבועות  – 08/06/2019 . 9
 פרויקט כיפה שקופה. –ית אהרון הכנסת מילדים, נוער ומבוגרים לרבות לימוד באולם ב

 הרצאת הרב יגאל לווינשטין. – 19/06/2019 .10
פעילות תורנית לקיץ  לתלמידי כיתות ב' עד יב' בניהולו של חברינו פרדי  21/07-8/8/2019 .11

 אלגמיל.
 בארגון אורית ברנט. -תפילה ולימוד בקר   –פעילות בקר לנוער  – 28/7-8/8/2019 .12
 עם ג'קי לוי. –מי מפחד מעקידת יצחק  –אלול  לקראת חודש – 23/09/2019 .13
 פעילות לעילוי נשמת הגב' שרה קרמר. –חגי בן ארצי  –ניסים וגבורה במלחת יו"כ  – 02/10/2019 .14
 לקראת ערב יו"כ. –סיור נשים בירושלים  – 06/10/2019 .15
 פעילות נוער בסוכה ערב הושענא רבא. .16
 הגב' איילת סקסטין. וקידוש רבא לקהילה.בארגונה של  –שמחת תורה מעגל הנשים המסורתי  .17
 קידוש החתנים הקהילתי. – 16/11/2019 .18
שבת חגיגית לקראת חנוכה עם ר' יהודה כץ הכוללת טיס בערב, קידוש וזמירות  – 20/12/2019 .19

 שבת בבקר ומלווה מלכה חגיגי.
 קידוש קהילתי ושיעורו של הרב דוד סתיו – 04/01/2020 .20
  עשרה בטבת עם אזכרה לעילוי נשמת ר' דויד הלברשטם. לקראת עאירו – 4/01/2020 .21

  
 

  ועדת כספים: . 1
  2020ואת ההצעה לאישור תקציב  2019ארז מציג את סיכום 

  : בולטות מבחינת הכנסות
  וסגרה את רוב הפער שהיה. 78,000העירים העבירה בסוף נובמבר תמיכה יפה בסך 

  נוסף יותקן במועדון אחיעזר).חברים תרמו להתקנת מזגנים אשר הותקנו בעזרת הנשים ( מזגן 
  :בולטות הוצאותמבחינת  
  8%והתרומות מכסות רק כ ₪  1400מחד מיעוט משתתפים, מאידך יש עלות חודשית של כ  –דף יומי 

עמירם כאחראי על השיעורים בבית הכנסת מתבקש לבדוק את האפשרויות והחלופות להמשיך 
  לקיים את השיעור של הדף היומי.

שנתי ובמקביל, ₪  10,000הכנסנו סעיף נוסף לפעילות מועדון אחיעזר של  2020בתכנון תקציב 
  במסגרת בקשת התמיכה השנתית נפנה למחלקת הרווחה לתקצוב סעיף זה.

  בפירוט לפי סעיפים:יתרה שלנו . ה 2019לדצמבר  31יום מאזן נכון ל
  

    31/12/2019יתרות נכון ליום 
 ₪  30,000כ  צ'קים דחויים ₪  7000מזומן: כ ₪ ,   207,400  בבנק:
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 אושר פה אחד ע"י חברי המועצה. :2020תקציב 
  

אחריות 
   2019תקציב    סעיף  לאישור 

 2019ביצוע  שנתי  
10/2019   

הערכה כוללת  
   2020תקציב     2019ל

          הכנסות

גזבר  + 
וועדת 
 כספים

  55,000                   52,153                   43,461                   55,000                   נדרים
  50,000                   50,000                   45,319                   32,000                  תרומות

  150,000                 153,114                 153,114                 137,000                דמי חבר
  78,000                   78,000                   78,000                   78,000                  מוסדות + תמיכות

  14,000                   13,716                   11,430                   13,000                  אירועים אישיים
      -                             2,000                    ת שונותתרומו

  25,000                   29,239                   24,366                   25,000                  תרומות מיועדות
  3,000                     900                        750                        3,000                    הנצחה

  13,000                   14,832                   12,360                   15,000                  בר מצוות
  1,500                     1,800                     1,500                     4,000                    הדף היומי 

    -                           5,760                     4,800                     6,000                    תרומה צורבא רבנן  
  10,000                        תמיכה הרווחה מועדון אחיעזר  
        10,000                  קייטנה  
  399,500                 399,514                 375,100                 380,000                סותסה"כ הכנ  
            

         הוצאות
  158,000                 157,696                 131,413                 155,000                 שכר ונלוות גזבר

 ועדת  בנין

  22,000                   20,966                   17,472                   22,000                   ונים ואחזקהתק
  38,000                   38,698                   32,248                   21,000                  חשמל

  47,000                   46,800                   39,000                   50,000                  חומרי נקיון וכביסה +מנקה
  400                        312                        260                        400                       הנצחה

  3,000                     2,108                     1,757                     5,000                    משרדיות והדפסות
  2,500                     2,303                     1,919                     2,500                    מוקד אמון -אבטחה 

  9,000                     13,000                     13,000                  ביטוח

 מזכיר

  1,500                     1,582                     1,318                     1,500                     מיסים ואגרות 
  8,000                     7,764                     6,470                     5,000                    שונות

  1,800                     1,747                     1,456                     2,000                    טלפון ודואר
  13,000                   15,725                   13,104                   13,000                  שכ'ט

ועדת 
 תרבות

  10,000                   10,000                   10,000                   10,000                   תורה חתנים ושמחת 
  35,000                   36,385                   30,321                   25,000                  כבודים,ופעילות וועדת תרבות

  20,000                   22,584                   18,820                   30,000                  מרצים ונותני שרותים
  8,000                     6,730                     5,608                     8,000                    מידעון

  10,000                        הוצעות פעילות מועדון אחיעזר 
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      -                             9,500                    קייטנה -הוצעות מיועדות 

 גזבר

  3,000                     2,816                     2,347                     2,000                     רכישת ספרים
  1,000                     1,073                     894                          -                          רכישת ציוד  

  1,000                     989                        824                        900                       הוצאות מימון 
  2,000                     9,582                     7,985                     2,000                    מתנות ופרסים   

  394,200                  398,859                  323,216                  377,800                 סה"כ הוצאות שוטפות  
            
  5,300                      655                         51,884                    2,200                     סה"כ  רווח והפסד בית הכנסת  
            

          
            

גבאי 
  130,000                 125,479                 104,566                 105,000                 הכנסות קופת צדקה צדקה

            
גבאי 
  125,000                 127,560                 106,300                 100,000                 תרומות צדקה לנזקקים צדקה

            
  5,000                    (2,081)                  (1,734)                   5,000                    סה"כ   רווח והפסד קופת צדקה    

            
          

  529,500                 524,994                 479,666                 485,000                סה"כ הכנסות   
  519,200                 526,419                 429,516                 477,800                סה"כ הוצאות   

  
סה"כ  רווח והפסד כולל  

  10,300                  (1,426)                   50,150                   7,200                    לעמותה 
  
  

  
  

 בחירות :  .ד
 

על אנו מודים להם –מציע לפרט את כל השמותמחברי המועצה מסיימים השנה את תפקידם  8 . 1
  שירותם המסור לאורך השנים .

  
  . חברי המועצה  בחרו ב:ועדת הבחירות חברי ההועלו מספר שמות כן ור דיחלא . 2

   חברי ועדת הבחירות.ספלה סגל, ישראל גולדפארב ועודד שוירמן כ
 חירות.בולניהול ה מדות מקרב חברי עמותת בית הכנסת תפעל לפרסום בקשה להציע מועהוועדה 

 
 

 אלדן מידן.רשם: 
  


