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  בס"ד

  2/דע"פרוטוקול מועצת העמותה 
  42.2010.52 דתשע"אדר א ב 'כה שלישייו� 

  
  

  אולמר דוד, גיא רחל, סנדיק שלו� , קוטנר ארז, ב� כוכב חנה, וונדרולדה אהרו�,   נוכחי�:
  ,  עופר נוי.אילת סקסטי�, פורת יצחק, אלד� מיד�, פרישטיק גידי, ארנפלד ארני

  זר, משה בורשטי�,פז איתי, יפה אלע  :נעדרי�

  לאה עזרא, אשר אברה�, חיי� זר כבוד    :אחרי�

  

 .החלפת חלונות בעזרת נשי��פרויקט הנצחה .1

 חלונות בעזרת הנשי� ע"מ להנציח את אמה, הגב' חיה שרייר ז"להחלפת למפורטת  הצעהמציעה  –לאה עזרא 
ונות בחזית בית הכנסת שכ� בצד זה .  במחשבה הראשונה המחשבה הייתה החלפת החל(מחברות הקהילה הוותיקות)

, א" גמישה מוגדראמא ישבה. בהתייעצות ע� גידי, הבנתי שלא נכו� לעשות משהו לא סימטרי. התקציב שלי לזה 
  במידת מה על מנת שאוכל להשלי� כל הפרויקט.

, ז"לאנו מקבלי� בתודה ובשמחה את הצעתה של הגב' לאה עזרא להנצחת שמה של הגב' לאה שרייר   החלטה:

  באמצעות החלפת החלונות בעזרת הנשי� ועיטור חלק מה� באופ� אומנותי.  חברה חשובה בקהילתנו,

ילווה את הפרויקט נציג ועדת בניי� וכ� הגב' איילת סקסטי�. אלד� יעזור מול ספקי השרות בהוזלת 

  לזכוכית בעלות מופחתת). "רהעלות (יפנה למתקי� ולביח

 .קופת צדקה .2

  בה ע� גבאי הצדקה. בקשנו לקיי� ישי
 סקירה מסודרת ע"י מר אשר אברה� ומר חיי� זר כבוד.

איש. המדד שלנו למת� עזרה הוא שכול� רשומי� במח'  30 ש"ח לחודש ל #300הקופה נותנת כ – מר אשר אברה�

  הרווחה והסעד של העירייה במקו� מגוריה�.

נבקש בשלב זה כי חברי� אחרי�, חברי הקהילה. באופ� כללי ההכנסות בקופת צדקה נמוכות מכפי שהייתי מצפה מ

  צעירי� יותר מאיתנו יחליפו אותנו.

מבקש לתעד& את אלו שיופנו על מהמעגל הראשו� או לפחות עניי עירנו.  מציע לתת דגש גדול יותר על נתמכי� – גידי

התרומות היו  ילור אמגיעות לנזקקי� באזו ברי הקהילה היו יודעי� שהתרומותא� חידי מער" "קהילה תומכת". 

  גדולות. 

. אני מציע לעשות יותר ע� הכל הצלחת� לגייס סכומי� לא מבוטלי�. אני יודע מה קורה במקומות אחרי�– רניא

  אני מוכ� להצטר& ולעזור לכ�. יחסי ציבור אחרת לא תהיה מודעות לתרו�.

  י�?אי� מידע למי תורמ? למה אחרות בערי�למה אנחנו תורמי� לאנשי�  – פורת

  אנחנו מבקשי� שעד פסח שאנשי� אחרי� יחליפו אותנו. – אשר אברה�

  נודיע על מחליפי� בהקד�. עוד ישב אתכ� על מנת לקד� את הנושא. ארנירשמנו את הבקשה,  – גידי

כל כ" חשובה. עשית�  תוהתמסרות לפעילות ציבוריעל שנות מאמ) לכ� אני רוצה להגיד בש� כל חברי המועצה תודה 

   .אמונה רבה. תודה רבהזאת ב

נתא� הדברי� ע�  בהתא� למה שאשר אברה� יכי�.ובקשות לתרומה אלד� יפי) לקראת פורי� ופסח הודעות לקהילה 

  הרב.
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 דוחות כספיי� � ועדת כספי�  .3

  ארז:

  2013סיכו�  .1

  .#2012ל 2013אי� שינוי בי�  – 31.12.13 –מבחינת מאז�   

  לאחר ביצוע   ש"ח. #30,000נסת עלו בהכנסות הכ.  #2012 ל 2013ש"ח שנתי בי�  #9,000 הבדל כ במאז�  

  יופ) הדוח לכלל הקהילה על מנת לאשרו באסיפה הכללית. – 2013תיקוני� במאז�   

  המועצה מאשרת את הדוחות שהובאו בפניה להציג� ולאשר� באסיפה הכללית.החלטה:   

  2014  תקציב .2

      

 תקציב   סעי"  תקציב   סעי" 

 הוצאות בית הכנסת ית הכנסת הכנסות ב

  100,000            שכר ונלוות  40,000                 נדרי�

  50,000              תקוני� ואחזקה  30,000                 תרומות

  35,000              חשמל  180,000               דמי חבר

  67,200              חומרי נקיו� וכביסה +מנקה  50,000                 מוסדות + תמיכות

  500                   הנצחה  10,000                 שונות 

  600                   משרדיות והדפסות  40,000                 תרומות מיועדות

  4,500                מוקד אמו� #אבטחה   4,000                   הנצחה

  10,000              ביטוח  13,000                 בר מצוות

  7,200                כיבודי� לשעורי� בבוקר  18,000                 הד& היומי 

  10,000              שונות  385,000               סה"כ הכנסות

  300                   פרסו�    

  5,000                לפו� ודוארט

  9,000                שכ'ט

  10,000              חתני� ושמחת תורה    

  12,000              כבודי�,ופעילות וועדת תרבות קופת צדקה

  20,000              מרצי� ונותני שרותי�    

  10,000              מידעו�  110,000               הכנסות קופת צדקה

   מסיבות    

  10,000              רכישת ספרי�  100,000               תרומות/הוצאות  צדקה לנזקקי�

  2,500                רכישת ציוד      

  2,000                הוצאות מימו�   10,000                 סה"כ   רווח והפסד קופת צדקה  

  50                     הוצאות ריבית      

     סה"כ  כללי לעמותה (כולל קופת צדקה)

  365,850             סה"כ הוצאות שוטפות  495,000               סה"כ הכנסות 

      465,850               סה"כ הוצאות 

  19,150               סה"כ  רווח והפסד בית הכנסת  29,150                 סה"כ  רווח והפסד כולל לעמותה  
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  הערות לדו"ח:
  

  לא היו בתקציב היות וה� תלויי תרומה. #150,000בעלות כ לדעת שתכנו� הוצאות בניית הכבשצרי"   א.

  קיו� וכד').ינ (ממנקה בשכר לקבל� 2014בשינויי� מותאמי� לפי  ← 2013דוח ביצוע הוא: העיקרו�   ב.

  ישור הוצאות בתחו� שלו  כל יו"ר ועדה אחראי לא –היות וקיבלנו הערות מיו"ר הוועדות השונות   ג.

  .במסגרת התקציב שנקבע

  ימי� מאסיפת המועצה. 10חברי המועצה יגיבו בכתב לארז תו"  –במידה ויהיו הערות לתקציב   ד.

  

  

 ועדת בניי% .4

  יקיו� החדשה.סה"כ שביעות רצו� מחברת הנ  עופר:  

  בשבת.  שלישיתקשורות לבניי� כגו� כיבוד לשיעורי� בבוקר וסעודה ממש שלא נלוות לוועדה יש הרבה משימות 

  צרי" לנהל מלאי כמו חומרי� לבני� וכיבוד, נייר ומוצרי ניקיו� שוני�.

  צרי" להדק את הממשק ע� אב הבית. 

  בעניי� תפקיד אב הבית והידוק הממשק עימו. # דיו�  

  : ניקיו� פסח  

של חברת הניקיו�, אחרי  הצעה  בקשנו לבצע השנה עבודות ניקיו� יסודיות שלא מגיעי� לה� במש" השנה. יש

  . ועוד + ניקיו� חצר, ניקיו� שמשות הכסאות  ש"ח + מע"מ לניקיו� 3,000בס"  התמקחות

  .כאשר תתקבל הצעה מסודרת בכתב, תועבר לועדת בני� לאישור

  בי�:מדבקות על המוש  

   . שמתי כמה מדבקות להדגמה.פורת: הצעה למדבקות ע� ש� במקומות

  המועצה לא הגיעה בהצבעה לרוב להסכי� בנושא.

  בשלב זה הנושא יורד מהפרק.

  :הכבש פרויקט  

וזאת ג� בהמש"  וכ� לעזור להוציא מהעירייה  תקציב בנושאגולדשטיי�, שמ מושיקישיבה ע�  ההייתרחל סוקרת:   

  .אש העיר באירוע שקיימנו. מושיק ג� יסייע להאי) את מת� ההיתרי�להודעה של ר

  ש"ח    7,000, ומצא את האדריכל שיכי� תכנית בעלת בנושא נול מהנדס בניי� במקצועו עוזר –מוטי קראוס   

  כולל קונסטרוקציה + חתימת יוע) הנדסה וחתימת מסמכי� לעירייה.

  היה אסטטי. וי מדר" שלא ירעיש  מדובר על כביש מתכת ע�  

  נית� להתקשר ע� האדריכל. ה שרחל הציגה והוא יוצג באסיפה הכללית.אשרי� את ההצעאנחנו מהחלטה:   
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  ועדת תרבות .5

  בבא מציעא מסכת סיו� לימוד אירוע בשיתו& לשכת עורכי הדי� ו .1

ייה עירבסיוע המדור למורשת ישראל בפנל משפטי של לשכת עו"ד ו ערב סיו� מסכת ע�מדובר על  

הנושא הוא שימוש במשפט הישראלי בפסקי הלכה באמצעות כלל "דינא דמלכותא דינא"  .6/3בתארי"   

ר גידי יסגווכיוב. חברנו עו"ד יצחק נטובי) ראש ועדת משפט עברי במחוז ת"א בלשכה מוביל את העניי�. 

  .בנושאי הארגו� את הקצוות

   מסיבת פורי� .2

הסיכו�   למורשת ישראל בתמיכת המדורולהקתו קובי עוז  פורי� אתתה מחשבה להביא למסיבת היהי 

  לא יצא לפועל. כרגע אי� מופע מרכזי לפורי�.לסיוע כספי 

  שבת קהילה  .3  

  בעי� גדי. #30/5 בשבת שלפני שבועות ב יש הצעה מ"אר) אהבתי"  של בירור. בשלבועדת תרבות      

  יש בעיית נגישות  ויקשה על המבוגרי�.צרי" לדעת ש –הבית הספרדי בירושלי�  –הצעה שניה     

  בבדיקה. –ד� קיסריה  –אפשרות שלישית     

  ה ליו� השואה אצהר  .     4  

  .11ר מבלוק הכג' בניס� בנושא: הסו #23.4 ב השכל אמיר חוקר השואה  ע"י      

  יו� ירושלי�#ערב ספרות  . 5  

  24/5י� באר  ב כד אייר ע"י הסופר חי –הרצאה בבמה ליהדות ורוח ע"ש אורי וקסלר ז"ל     

  חיי� באר.  # י ירושלי� של :בנושא    

  

  נושאי� כלליי� .6

 בקשה לתמיכה בפעילות מועדו� אחיעזר וכולל לגמלאי�. אורי אורב"  מוציאי� מכתב לשר .1

  . ביו� א'  נשי� פע� בשבוע. ישיעורסידרת  ע  מארגנת מוריה יהוש .2
 השיעורי� ע"י מס' מרצי�..  מאושר ע"י המועצה

  תק� לרב שכונה. המועצה מאשרת להוציא מכתב בנושא.החלת תב למועצה הדתית על מכ .3

  

        

  
 א. מיד�.רש�: 

 


