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  התשע"שנתית לשנת פרוטוקול אסיפה כללית 
  5120.50.12 ה� תשע"יוסב' ג חמישייו� 

  
לתקנו�, החלה הישיבה לאחר  6ועל כ� לפי סעי�  ) לא היה מניי� חוקי ע"פ התקנו�,20:00בשעת האסיפה, (

 �  חברי�. 23. הגיעו התייצבושחצי שעה בנוכחות כל החברי
  מייק.האסיפה בחרה לניהול האסיפה במר גיא 

  
  נושאי הדיו�:

  
  .4201הצגת דו"ח ביקורת לשנת  .1

  
  דוח ועדת ביקורת. הדוח הועבר במלואו למזכיר העמותה.

  בפני חברי האסיפה הכללית.  ת עיקרי הדברי�א, ומציג  2014ח "מתו% דו סוקר עו"ד אהרו� כה�

  דוח ועדת הביקורת המלא יופ) במייל הקהילתי ובאתר האינטרנט של הקהילה.

  

  לא הועברו הצעות לתיקו� התקנו�. – עדכו� התקנו�  .א

  יש התקדמות,  –ההנהלה מתייחסת לנושא עקב הקפאת תקציב בעירייה  – בניית הכביש  .ב

  .מהעדר תקציב בעיריית גבעתיי� בפועל מעוכב א% ביצוע הנושא

  טר� הושל� הנוהל בנושא. –" בית אהרו�"נהלי שימוש ב  .ג

  יושל� ברמת רישו� המלאי. –יש צילו� מסודר של ספרי תורה וכלי הכס�  – ניהול המלאי בעמותה  .ד

  עמותת מרחביה פנו יחד עימנו לתקציב בניית כיתה מסודרת במקלט. – ניצול יעיל של המקלט  .ה

  וכד'. סגירת דלתות וחלונותקביעת נהלי� למפתחות וקביעת נוהל בדיקת  – שיפור בטיחות בביהכ"נ  .ו

  

  החלטת ועדת הביקורת: 

  הכספיי�.הדוחות  לאשר אתהכללית האמור וממליצי� לאסיפה אנחנו מאשרי� את קבלת הדוח הכספי 

  

  2015בחירת ועדת הביקורת לשנת  .2

  :2015לשנת עדת הביקורת ומוצעי� לו

 056139157עו"ד אהרו� כה�   .א

  022467666עו"ד דני לרנר   .ב

 059558922לובי) פטעו"ד נת� ש  .ג

  
   החלטת האספה הכללית:

  האסיפה הכללית.בחירת חברי ועדת הביקורת אושרה פה אחד ע"י 
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  2014דוחות כספיי� לשנת  .3

  וסוקר: 2013והשוואת� לשנת   2014ספיי� לשנת כה ארז קוטנר מציג את הדוחות

�ש"ח  29,000בסיכומו של דבר סיימנו את השנה בגירעו� של  ההכנסות קטנו וההוצאות ג� ירדו. אול

 �  ש"ח. 129,000(לא כולל קופת הצדקה) כלומר היתרות בבנק קטנו ונכו� להיו� ה

  חודשי� ראשוני� ביצוע מול התקציב ההכנסות קטנו ביחס לתכנו�. 4, בבדיקת 2015/ב

  בנושא ההוצאות:

  – להביא בחשבו�לדעתי שצרי% המיוחדות ההוצאות 

לחודש אבל אי� הכנסות כנגד כפי שהיה בעבר, שזה נוגד את 0  2,600בעלות  –ד� יומי   א.

  לומדי� בשיעור זה. 3/5ההחלטות הקודמות. מה ג� שבפועל יש 

תרו� להקטי� את השתפר מהותית צרי% לנסות למצוא פאומנ� הניקיו�  –הוצאות הניקיו�   ב.

  העלות!

  :בנושא ההכנסות

  .מעט בהשוואה לשנה שלפני כ� קט�מספר החברי�   א.

  השנה, בהשוואה לשנה שעברה, לא קבלנו כמה תרומות ייעודיות.  ב.

  

  עדת כספי� בהנהלה ובמועצה על מנת לאז� את התקציב.ואנו נדו� בדברי� בו

 דה והמועצה לאלהעלות בשנה הקרובה את דמי החבר. במיככל הנראה צרי% להביא בחשבו� שנאל) 

ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  �  ד� היומי ייתכ� בהחלט שנאל) לבטל את הד� היומי בערב.לתאתר תורמי

  

  .שנות גזברות ושירות נאמ� לקהילה  11לר' שלו� סנדיק על  ות רבות תוד

  והרבה הצלחה לגזברית החדשה גב' ברברה ברקובי).

  
   החלטת האספה הכללית:

  .2014האסיפה הכללית מאשרת את הדוחות הכספיי� לשנת   א.

ברק לשנה נוספת /בני 5ללית מאשרת את  מינוי רו"ח איתמר שניר מרח' יהושוע האסיפה הכ  ב.

  וכ� את שכ"ט ע"פ שכרו עד כה תו% כדי עדכו� נורמטיבי.
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  #2015ותחזית ל 2014דוח ההנהלה לשנת  .4

  גידי פרישטיק מציג את דו"ח ההנהלה:
  

  /בתחו� הבינוי  .א

 �הפרויקט העיקרי, השלמת ביצוע הכביש קוד� א% לא הושל�. התקשרנו ע� אדריכל מתכנ� שהינו ג

המקומית ואושרה על ידה לביצוע. העירייה, כבעלת  הלוועדיוע) נגישות. התוכנית הושלמה, הועברה 

המקרקעי� עליו בנוי ביהכנ"ס התבקשה לממ� ולבצע את הפרויקט באמצעות יעד החברה הכלכלית. 

נו מקווי� שכשחסמי המימו� המעכבי� עוד כמה פרויקטי� בעיר ישוחררו הפרויקט שלנו יבוצע א

  ובעדיפות גבוהה.

 

  ,א השנה שודרגו והוחלפו החלונות בעזרת נשי� תודות לתרומתה הנדיבה של משפ' עזר

  .ל"שרייר ז הגב' – מה של לאהלעילוי נשמת א

  

�טרשע"י תרומת מר דוד הלב, בקרוב אי"ה וחל� ילוח המודעות עוז עזריה:    

  ' חדש מסונכר� ע� הלוח הפנימי.טרוניבלוח אלק

  –תרבות בתחו�   .ב

  ו הרבה רעיונות, בניצוחו של ארני איילת ושאר החברי� בועדת תרבות.בוצע

בשבת ר"ח  עאירושבת חודש אדר ע� "הגושניקי�", אירוע בנוכחות הרב הראשי לסיו� סדר מועד,  

 עאירו , "ז סלרקבמסגרת הבמה ע"ש אורי ו הירוק"ערב ע� "הנסי% ניס� לטובת חת� פרס ישראל, 

  בת קהילה.שג� רלצערנו לא הצלחנו לאועוד. יחד ע� זאת הקהילה  ילמייסדההצדעה 

  ארני: אנו עובדי� על שבת הקהילה הבאה.

 ש"ד� חדש" מגיע לקהילה, עלינו לוודא/מאד "הסוגיה הדמוגרפית" יברמה "האסטרטגית" מעסיקה אות

�. מגיעי� חדשי� אבל צרי% יותר.ת, במיוחד זוגות צעיריהשורו למלא את  

  

  מייק: מודה לנוכחי� ולדוברי�, נועל את הישיבה.

  
  

�  א. מיד�. :ער%ו רש
  
  

  דאישור פרוטוקול האספה הכללית תשע"
  

  
  גידי פרישטיק                       ארז קוטנר       

  
� יו"ר העמותה          יו"ר ועדת כספי


