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  זאספה כללית שנתית תשע"פרוטוקול 
 7201.4.020 זתשע" ןניסב חמישי כ"דיום 

  

לתקנון החלה הישיבה לאחר חצי שעה  6לא היה מנין חוקי ע"פ התקנון , ועל כן , לפי סעיף  ) 19:00בשעת האספה (

  חברים.  17נוכחים  בנוכחות כל החברים שכן באו.

  .יוסף סגלהאספה בחרה לניהול האספה במר 

  

  :נושאי הדיון 
  
  

  :6201לשנת  ההנהלהדו"ח 

  ):היו"ר הקהילה אלדן- (סקירה נושאי ועדת בנין . 1

 
שקע מאמץ רב ותודות לחברי הקהילה אשר כבש הירידה לאולם בית אהרון . הו השלמת  .א

  התקנת הכבש . ליווי לפיקוח ווההכנות נרתמו מזמנם וממרצם לביצוע 
 לעיריית גבעתיים על המימון והביצוע.מיוחדת לחברנו מושיק גולדשטיין ותודה 

  התפילה . תודה למלכה ולעוז על העזרה והפיקוח .  המזגנים באולם תיקוןוהתקנת הושלמה   .ב
  המזגנים החדשים. 2ולמדור למורשת ישראל על תרומת 

  שיפוץ מנגנוני פתיחת דלתות הכניסה .   .ג
 תודות למשה בורשטיין על העזרה המקצועית ותרומת העלות בגין כך. 

 .באדיבותה של עיריית גבעתיים מחוץ לאולם בית אהרון.שדרוג הגינה   .ד

 סיום תפקידו, על עבודתו הרבה וההשקעה. עםתודה לאב הבית אשי וסרמן   .ה

ההנהלה מודה לאפי על ניהול בית אהרון  ראי על התפעול אפי פז.אח -  ניהול בית אהרון  .ו
  ורישום הפעילות המוסדרת . 

  

 ).יו"ר הקהילה אלדן- נושאי ועדת תרבות (סקירה . 2
 אירועי תרבות בקהילה השנה .  14נערכו כ   .א
פעילות קהילתית ייחודית בשבת זכור, לקראת  פורים בליווי בעל התפילה ר' אברהם טיילור  ) 1

דז'יץ (בדומה לשבת שנערכה שנה שעברה) יחד עם תחרות טשולנט הומוריסטית  בנוסח מו

  בהשתתפות כל הציבור.

  אל"מ ארי סינגר,  –טקס יום הזיכרון בהשתתפות בן הקהילה והאח השכול  ) 2

 בארגונו המסור והמדוקדק של חברינו ר' יצחק פורת.

 ארגון ערב יום העצמאות עם תפילה חגיגית. ) 3

  ם בהשתתפות תא"ל אביגדור קהלני.הרצאה ליום ירושלי ) 4

 מוולוזין. שנה להולדת הנצי"ב 200ליל שבועות מוצלח במיוחד בסימן  ) 5

 במלחמת יום הכיפורים.  77סיור ברמת הגולן בעקבות גדוד  ) 6
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  דרשת הרב דוד סתיו לקראת ט' באב. ) 7

  פעילות מעגל הנשים בשמחת תורה. ) 8

סיפור הפלוגה הדתית. סרט ודיון  –ר ז"לפעולת הבמה לתרבות ורוח  ע"ש חברנו אורי וקסל ) 9

  עם יוצרת הסרט ועדות חבר קהילתנו, מר שמעון קוטנר.

 פעילות לנשים וחוג דרמה אשר אורגנה ע"י אורית ברנט. )10

 פעילות מיוחדת לשבת שירה וטו בשבט )11

  ארגון שבת ראש חודש אדר. )12

סיוע המדור למורשת לצעירים שאורגנה ע"י חברנו יעקב שטרן וב –פעילות בוגרי בני עקיבא  )13

אשר בסיומן אירוע לכל הקהילה,   ,מוצאי שבת של הרצאות מוצלחות תשעישראל של 

  הרצאתה  סיוון רהב שלצערנו היה בסימן אזכרת זכרם של בתיה וטוביה מרגלית ז"ל.

פעילות ערכית ותורנית בקיץ לנוער (בנוסף לאורך כל השנה) שארגנה  –פעילות ילדים ונוער  )14

  ית ברנט. חברתנו אור

בשימוש מועדון אחיעזר  –בהקשר לפעילות התרבות , נרכש מקרן חדש במקום הישן ששבק    .ב

  נרכשה מערכת הגברה מקצועית חדשה (שמומנה בעיקר מתרומות ).ובעיקר. 

חברנו אילן אחיטוב לקח על עצמו את ניהול וארגון  ביטאון הקהילה "חודש בחודשו"   .ג

   .ארגמןהביטאון ומחליף את חברנו יוסי 

ים רבות של עשייה מבורכת והוצאת על שנ חברנו יוסי ארגמןבהזדמנות זו אנו מודים ל

 פורמט צבעוני ומהודר.ב ן איכותי הן מבחינת התוכן המגוון והן מבחינת הנראותביטאו
התקשרנו עם חברה לעיצוב אתרים, האתר החדש יעלה תוך מספר   -אתר אינטרנט שדרוג   .ד

 חודשים.
של שיעורי תורה ופעילות ילדים בימי שלישי ובשבת הניתנת על ידי הרב  פעילות קבועה  .ה

 וישראל שטיינמץ. אלגמיל פרדיסבן, עמירם 
 תפילת הילדים בכל שבת . נערכת על ידי אורית ברנט ותהילה סבן .  .ו

  
  
  

  יו"ר העמותה): - אישור דו"ח מילולי (סקירה
  והשוואתו לשנה שנסתיימה.  2016מציג את הדו"ח המילולי לשנת 

  
  מאושר על ידי האסיפה הכללית 2016לשנת הדו"ח המילולי    החלטה:
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  ארז קוטנר) - נושאי ועדת כספים (סקירה . 3
  

 15,000עלויות התפעול בהשוואה לשנה שעברה .התייעלות שנתית וחסכון של כ צמצום   .א
 בהוצאות השוטפות.₪ 

בלבד ( בניטרול קופת צדקה ) ₪  14,000ל הצלחנו להוריד את הגרעון השנתי לסך ש  .ב
 .2015בשנת ₪  60,000לעומת גירעון של למעלה מ 

 6000הכנסות: עקב דילול חברים בשנים האחרונות גביית דמי החבר הסתכמה בדילול של   .ג
 ייתכן ונאלץ להעלות את דמי החבר בשנה הבאה. בלבד לעומת שנים קודמות.₪ 

 הופרשה הוצאה לצורך האירוע 2017בתקציב  –אירוע שנת החמישים   .ד
  מעל השנה בתוספת ₪  50,000בעמותה בסך של כ  תמכה השנההעיריה   .ה

 מימון הוצאות התקנת הכבש.
 ברברה על הטיפול השוטף בכספים , פעולות בבנק והנפקת קבלות.תודה ל  .ו
  
  

  והעסקת רו"ח על ידי חברי העמותה  אישור דו"ח כספי
  ארז קוטנר):יו"ר ועדת הכספים  - (סקירה
  

  והשוואתו לשנה שנסתיימה.  2016יג את הדו"ח הכספי לשנת מצ

פה אחד למעט   הדו"ח הכספי מאושר על ידי האסיפה הכללית החלטה:

   נמנעת אחת 

  דיון בהמשך העסקת רו"ח העמותה .

  

  ההתקשרות המשך הועלה להצבעה אושר פה אחד, לאשר : החלטה

  ואת שכר טרחתו .איתמר שניר עם רו"ח 
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  :6201דת ביקורת לשנת דו"ח וע . 4
  

ת הכספיים ומצאה אותם תקינים "חוועדת הביקורת מאשרת כי בחנה את כל אישורי העמותה והדו
 ולשביעות רצונה.

  
 : (מצטט מעיקרי הדו"ח) הנקודות העיקריות שעלו הן , ועדת בקורת: נתן שפטלוביץעו"ד 

 הנושא טופל . –טיפול בדלתות הכניסה   .א

 חוזה נחתם ואושר על ידי ועדת הביקורת. –זה עם אב הבית יש להקפיד על עריכת חו  .ב

 בטיפול. –יש לטפל ולחדש חלקים בלויים  –לוח זיכרון   .ג

 בטיפול. –לוח ברכת לבנה מחוץ לקיר המערבי   .ד

 בטיפול  –יש לטפל ברטיבות המצטברת בקדמת ארון הקודש   .ה

 קהילתיים .  םאירועייש להקפיד על ניקיון השירותים במיוחד בחגים , בימים הנוראיים וב  .ו

 יש לעדכן את הנחיות ונוהל השימוש באולם בית אהרון . יש לבחון העלאת התעריף .  .ז

 .ש החדר הגדול במקלט והפיכתו לכיתת לימודימוהשאפשרות יש לבחון   .ח

   דיון : 

  

  : העבודות הנדרשות לעיל יבחנו ויטופלו ככל הניתן במהלך הקיץתגובת ההנהלה

  

  :  רתבחירת חברי ועדת ביקו
 תהחברים שפטלוביץ , כהן ולרנר מוצעים לכהן בוועדת הביקור

  ולהמשיך תפקידם .

פה הכללית מאשרת את חברי ועדת הביקורת יסהא החלטה:
  ומאשרת את דו"ח ועדת הביקורת.
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  :שונות  . 5

  

למעט  במשך כל השנה 8:30בקשת חלק מהחברים לקבוע את המניין הראשי בשבת לשעה   .א

בגלל בעיית קריאת שמע  8:00בה תתחיל התפילה בשעה  15.12לבין  1.11 תקופת השנה שבין

  בזמן. 

  

  דיון חברים.

רק בשעון  8:30בעד השארת המצב כיום על פיו התשפיה תחל בשעה  3נערכה הצבעה : בעד : 

   2 –בבוקר קבוע  8:00להחזיר את מועד התפילה לשעה  12 –הקיץ 

  

  .שהוא היום : ברוב קולות להשאיר המצב כפי החלטה
  

. הצעת מספר מתפללות לאפשר להם להתפלל בשורות האחרונות באולם הגדול ולחסוך בכך ב

  את עלות המיזוג בעזרת הנשים וכן  למלא את האולם הגדול. 

  

  רחל גיא ומלכה יטפלו בנושא ויעלו הצעה מסודרת להנהלה .  :החלטה
  

 

  .יפהא.  :ערךו רשם
  

  
  
  
  

  אלדן מידן            אלעזר יפה
  

 יו"ר העמותה            מזכיר העמותה


