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  חאספה כללית שנתית תשע"פרוטוקול 
 08.05.2018 חתשע" איירב גכ" שלישייום 

  

לתקנון החלה הישיבה לאחר חצי  6לא היה מנין חוקי ע"פ התקנון , ועל כן , לפי סעיף  ) 20:00בשעת האספה (

  חברים.  18שעה בנוכחות כל החברים שכן באו. נוכחים 

  גיא מייק.האספה בחרה לניהול האספה במר 

  

  נושאי הדיון :
  
  

  :7201לשנת (הדו"ח המילולי) דו"ח ההנהלה 

  יו"ר הקהילה):מידן, אלדן  - (סקירה להלן הדו"ח המילולי

  

  ועדת בנין: . 1

 
הקטן (בית המדרש), החלפת מזגן בספרייה והוספת מזגן  מזגנים באולם התפילה החלפת  .א

  והאחראי ת ישראל מדור למורשכל זאת תודות לסיוע ועזרת ה.  גדול באולם בית אהרון. 
  על בתי הכנסת, אייל עופרי. וכן בתודה לאב הבית, אריה סולומון על ההשקעה הרבה.

 ניקיון כל המקלט וסידורו מחשב בסיועם של בני הקהילה והנוער, בניצוחו של אב הבית.  .ב

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

  וז עזריה ע –ין ייון עם קבלן הניקיון ע"י יו"ר ועדת הבנחידוד נהלי הניק -ניקיון  .ד
 ופיקוח ע"י אב הבית.

  

 ועדת תרבות: . 1
 . (מונה לפי סדר קלנדרי)אירועי תרבות בקהילה השנה  19נערכו כ 

 הרצאה על פלוגת האלקים –הבמה לתרבות ורו"ח  – 1/17  .א

 התחלת חוג הדרמה לנערות. – 2/17  .ב

 ם החזן ישראל רוטברג+ סועדה שלישית מורחבת.שבת שירה + שבת חזנות ע – 2/17  .ג

לזכרם של בתיה וטוביה  –ארוע סיון רהב מאיר בסיוע המדור למורשת ישראל  – 2/17  .ד

 מרגלית.

 עם ניגוני מודזיץ 2תחרות הטשולנט  –שבת זכור  – 3/17  .ה

 פעילות פורים לנוער, בסיוע המדור למורשת ישראל. – 4/17  .ו

 על יצירות אומנות בשואה. –בעים אבודים" "צ –הרצאה ליום השואה  – 4/17  .ז

 בניהולם של יצחק פורת יבל"א ויצחק פינקל ז"ל. –טקס יום הזיכרון  – 5/17  .ח

 תפילת יום עצמאות חגיגית ואירוע באולם בית אהרון. – 5/17  .ט

 ע"י ד"ר אפי פז. –סיפורו של לוחם  –רוע יום ירושלים יא – 5/17  .י



 
 

 
 ----------------  

   53587גבעתיים  32רחוב הרצוג 

 

www.gvurat-m.org 

 שנה לשחרור ירושלים  50בסימן  -תיקון ליל שבועות -  5/17  .יא

 לקהילה. 50בסימן שנת ה  –הופעת שולי רנד  -  6/17  .יב

מחזורים בארגון אורית ברנט ובסיוע המדור למורשת  3 –פעילות לנוער לקיץ  -  8/17  .יג

 ישראל.

 בסעודה בבית אהרון. –סיום מורחב של מסכת בבא בתרא  -  8/17  .יד

 ת גן.קבלת שבת מוזיקלית בשילוב כליזמרים מישיבת רמ -  8/17  .טו

 בארגון איילת סקסטין. –מעגל הנשים  -פעילות מיוחד בשמחת תורה -  9/17  .טז

 קידוש החתנים המסורתי. - 10/17  .יז

 פעילות חנוכה לנוער בסיוע המדור למורשת ישראל. – 12/17  .יח

  הארכיאולוג ד"ר אבי סולומון. –הרצאה לעשרה בטבת  – 12/17  .יט

 

 ועדת בית הכנסת: . 2

  ולנוער באמצע השבוע ובשבת,פעילות שיעורים ענפה, למבוגרים   .א

  ע"י שיעורי הרב וסרמן, שיעורי שלום סנדיק ופרופ' שוורץ וכן משנה יומית ע"י אהרון וונדרוולה.

וכן פעילות כולל יום שישי בארגונו של ספי סגל. כולל יום שלישי לנוער ולמבוגרים בארגונו של 

השיעורים לנשים בשבת בבקר פרדי אלגמיל. פעילות לנוער בשבת בארגונו ישראל שטינמץ. ו

ואחר הצהריים (בבקר בארגון ציפי סבן מיכל פרישטיק ואחר הצהריים בארגונה של הגב' עידית 

 ונדרולדה). עמכם הסליחה אם שכחתי מישהו.

 תפילת ילדים בשבת בארגונה של אורית ברנט ותהילה סבן.  .ב

(וכן עודכנה בהתאם פוליסת  בוצעה הערכה מסודרת של ספרי התורה וכלי הכסף הנלווים  .ג

  הביטוח ).

 

 כללי: . 3

נקבעה מערכת חדשה לביטאון הקהילה והוצא גיליון חדש בתודות לחברי המערכת בניהולו של   .א

אילן אחיטוב. זה גם המקום להודות לחברנו יוסי ארגמן על הפעילות רבת השנים בניהול 

 הביטאון.

התואם מובייל. אשר מתפקד  לקהילה אתר אינטרנט חדש ועדכניעלה לאינטרנט  -  2/17ב   .ב

 תודות לחברנו מיקי טוכפלד.

 תודות לחברי המועצה שסיימו קדנציה רבת שנים: איילת סקסטין ועו"ד אלעזר יפה.  .ג
  
  

  עד כאן הדו"ח המילולי
  

  מאושר על ידי האסיפה הכללית 7201לשנת הדו"ח המילולי    החלטה:
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  ארז קוטנר) - הכספים  דתעו"ר וי - נושאי ועדת כספים (סקירה

  

 .2017מציג את הדו"ח הכספי לשנת  . 1
 . 2016כמלכ"ר דומות לביצועי שנת  2017תוצאות שנת  . 2
 דמי החבר.  160,000מתוכן  370,000הכנסות כ  . 3
 התמיכה בנזקקים בתאום מול מח' הרווחה בעיר. 110,000קופת הצדקה מנוהלת בנפרד ונעה על כ  . 4
 .2016השנה. הקטנה בתמיכה, ביחס לשנת ₪  55,000העיריה תמכה השנה בעמותה בסך של כ  .5
 בתמונה הכוללת, בניכוי הפחת לבנין (פחת חשבונאי) אנחנו  די מאוזנים. .6
 .2018בהתאם גם נבנה תקציב  .7
  בקופת הצדקה. 65,000ו , 198,000בבנק  13/12/17ליום היתרה  .8

 .5400ם יוצקים דחוי 7000, מזומן 117,000היתרה נכון להיום, בבנק 
 תודה לברברה על הטיפול השוטף בכספים , פעולות בבנק והנפקת קבלות. . 9

  
  

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

  והשוואתו לשנה שנסתיימה.  2016מציג את הדו"ח הכספי לשנת 

  ה אחד.פ  הדו"ח הכספי מאושר על ידי האסיפה הכללית החלטה:

  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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  :2016דו"ח ועדת ביקורת לשנת 

  
ים ועדת הביקורת מאשרת כי בחנה את כל אישורי העמותה והדו"חות הכספיים ומצאה אותם תקינ

 ולשביעות רצונה.
  

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

בנית כיתת לימוד נוספת, ירד מהפרד עקב עליות בניה גבוהות. נושא  –של שטח המקלט  ליניצול יע

  עם זאת, המקלט נוקה וסודר בצורה מיטבית ע"י אב הבית אריה סולומון.

לנו אלא לברך את מי שמסייע לנו  בנושא ובעיקר לעיריית גבעתיים ולמשנה לראש ן אי –מזגנים 

  העיר, מר מושיק גולדשטיין.

 בטיפול  –יש לטפל ברטיבות המצטברת בקדמת ארון הקודש 

 .דלדלות המתפללים והירידה בהכנסותייש לתת את הדעת על נושא ה

 פעילות התרבות הרבה ומקווים שפעילות יפה זו תמשך.אנו מברכים על 

 ות הכספיים.אנו ממליצים לאספה הכללית לאשר את הדוח

  
   חירת חברי ועדת ביקורת :ב

  לרנר עו"ד דניאל כהן ועו"ד אהרון שפטלוביץ , עו"ד נתן החברים 
  ולהמשיך תפקידם . תמוצעים לכהן בוועדת הביקור

  

   החלטה:
שרת את חברי ועדת הביקורת ומאשרת את דו"ח האסיפה הכללית מא

  ועדת הביקורת.
 

  אלדן מידןוערך:  רשם
  

  
  
  
  

  צורי פלד            אלדן מידן
  

 העמותה   מזכיר          העמותה יו"ר  

   


