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  4/עפרוטוקול ישיבת המועצה מס. 
  28.7.2009ז' במנחם אב תשס"ט , יליששיום 

  
, א. סהר, ומזכיר יו"ר – , י. גולדפרב, י. הוכוולד, צ. זר כבוד, מ. טוכפלדיו"ר – ח. בן כוכבנוכחים: 
א.  ,יו"ר ו' ביכ"נ – , מ. פרישטיק, ע. שויירמן, י. תשובהחבר הנהלה – , י. פינקלגזבר - ש. סנדיק

  קוטנר
  א. מידן, מ. בורשטיין :יםנעדר

  יעקב אברך :מוזמן
  

  נושאי הדיון והחלטות:

חנה בן כוכב: נפרדים מיעקב אברך אשר פרש מתפקידו כאב פרידה מיעקב אברך:  . 1
הבית בשמונה השנים האחרונות. חברי המועצה מציינים לשבח את מסירותו, עזרתו 

חושה טובה. יעקב אברך אמר כי ביקש ונועם הליכותיו. הוא עבד מכל הלב ונתן ת
 –להשתחרר מתפקידו ולהעביר את השרביט לדור הצעיר. המועצה מעניקה לו שי 

 קופסת אתרוג מכסף מהודרת עם כיתוב של הבעת תודה.
כחלק מהתחייבותה. צריך לבקש ₪  25,000ש. סנדיק: העיריה העבירה דו"ח כספי:  . 2

העברת היתרה. בשנים קודמות עמדה  ממ"מ ראש העיר מושיק גולדשטיין לזרז את
ויש סיכוי שהסכום יגדל השנה.  מצב הקופה: עו"ש: ₪  40,000תמיכה העיריה על 

בשל ההוצאות נפדה חלק מהפק"מ. סכום זה כולל ₪.   100,003פק"מ: ₪.  20,645
הפרשה עבור פיצויים. מציינים לשבח את העובדה שיעקב אברך סירב לקבל את 

בגביה המיוחדת עבור בניית ₪.  5,814לו.  המחאות דחויות:  הפיצויים המגיעים
כארבעים חברים טרם שילמו והם ישלימו זאת במועד ₪.  86,916השירותים נגבה סך 

תשלום דמי החבר השנתיים.  סכום הנדרים ירד השנה. כך גם סכום התרומות. 
ים את גביית דמי החבר תשל₪.  50,000-בתקציב התקבלו רק כ₪  76,000במקום 

המצב לא קטסטרופלי כפי ₪.  6,000החסר. התקבולים מבני מצווה חוץ מינואר: 
 שהובע חשש.

י. תשובה: התפילות מתנהלות כסדרן הפעילות השוטפת דו"ח ועדת בית הכנסת:  . 3
מתבצעת. היה אירוע יפה של ברכת החמה. נערכים לימים הנוראים. הוחלט לכנס את 

ל לדיון ולהחלטות באשר לסדרי התפילות ועדת בית הכנסת בתחילת חודש אלו
 ואירועי הימים האחרונים.

בהיעדרו של יו"ר הועדה מושה בורשטיין מוסר את הדיווח דו"ח ועדת הבניין:  . 4
י.פינקל: במקום יעקב אברך נכנס לתפקיד אסף רוזנטלר שעובד מצויין. פרוייקט 

ת הקפה והגניזה. השירותים הושלם כמעט כולו. כעת נערכים להתקנת הארונות ופינ
ההתקנה תושלם בקרוב. עם קבלת תשלומי החברים. עיקר ההוצאה היא על תחזוקה 
שוטפת. מ. פרישטיק מתלוננת על ריח ביוב עז מהשירותים למטה. ממליצה 
להשתמש בסנובון. לשאלת י. הוכוולד נמסר כי אין תקציב לבניית כבש הגישה לבית 

עבור התכנון.  העלות ₪  10,000סכום של  אהרון אף שהתוכניות הושלמו ואף שולם
נמסר כי משפחת אורון מבקשת להנציח את יהודה ז"ל ותתקין ₪.   60,000המוערכת: 

 לוח מודעות אלקטרוני.
ח. בן כוכב מדווחת על פעילות הוועדה לילדים ולמבוגרים. דו"ח ועדת התרבות:  . 5

ות. מתוכננת המופע של מאיר בנאי שמשך יותר ממאתיים איש. הרצאות מרתק
 פעילות נוספת לילדים בתקופת החגים. תוכנית לשבת גיבוש לא יצאה לפועל.

דיסקרטיות. נוצר קשר עם בתי כנסת רצינות ובועדת זיווגים פועלת בועדות אד הוק:  . 6
מדווח על התגבשות פעילות ועדת ביקור חולים. יותקן קו טלפון . י. הוכוולד אחרים

 הועדה שיפורסמו ברבים.בביתו ויגובשו נהלים לעבודת 
מ. טוכפלד מדווח על קבלת האישור מרשם העמותות עד סוף אישור ניהול תקין:  . 7

. יש בעיה עם קופת הצדקה שסובלת מניהול חסר סדר. הוחלט לתת אפשרות 2010
 נוספת לתקן את המצב.

מ. טוכפלד מדווח על הקמתו של אתר האינטרנט של הקהילה. א. אתר האינטרנט:  . 8
יע להקים באתר פורום שבו ניתן יהיה לסייע לחברים שיפנו בבקשות קוטנר מצ

 לסיוע בתחומים שונים.
המועצה מחליטה להקים ועדה שתסייע באיתור דירות בסביבה ועדה לאיתור דירות:  . 9

למען זוגות צעירים המבקשים לגור באזור. הועדה תכלול את ארז סהר, ארז קוטנר, 
 ישראל הוכוולד ומלכה נויסטטר.
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חנה בן כוכב מדווחת על המכתב שנשלח לרב גליקסברג בגין פרשת הרב גליקסברג:  . 10

 התבטאותו הקשה על הקהילה ומכתב ההבהרות ששיגר לקהילה.
 סוגיית בר מצווה למי שאינו חבר קהילה:  . 11

 פטור מתשלום  .א
ע. שויירמן מציע לפטור מתשלום משפחות המבקשות לקיים עליה לתורה 

בתגובות לא אוהדות שכן גביית תשלום נתקלת לחתנים וחתני בר מצווה 
לקבל את המשפחות בכל הלב ובעין יפה ולא לגבות תשלום  ובסלידה. עלינו

מציע כמו כן לאפשר שכן במפגש חילונים עם הדת תמיד זה כרוך בכסף. 
י ראש לקיים קידוש באולם בית אהרון. מציע להניח מתקן ובו כיפות וכיסוי

בכניסה. יענית גולדפרב מציעה לבטל את מגבלת עשרת השבועות ובמקומה 
להבהיר למשפחות כי אם באותה שבת יש עליה לתורה בשמחה של מי מבני 

בן הקהילה קודם. התקיים דיון בנושא שבמהלכו הביעו חברים  -הקהילה 
א התנגדות להצעות. י. פינקל ויענית אומרים כי קידוש בבית אהרון יבי

לחילול שבת בהיקפים גדולים ואסור לנו לאפשר זאת. אנחנו נותנים 
שירותים בבית הכנסת אך לא לדברים אחרים. י. תשובה: מתנגד לפטור 

לבית הכנסת יש הוצאות והוא מספק "תפאורה", אולם יפה, במה  מתשלום.
לחגיגה לקרובי המשפחה וכו'. ראוי שאף זאת יילקח בחשבון בהוצאות עבור 

 ת בר מצווה. חגיג
  להצבעה הועלו שלוש הצעות: 

  1 –בעד ₪.  750א. השארת המצב הנוכחי וגביית תשלום של 
ב.  ביטול חובת התשלום באופן מוחלט. למשפחות ייאמר כי לבית הכנסת 
יש הוצאות רבות וסכום התרומה שיבקשו לתרום נתון לשיקולם. החלטה זו 

סח באופן נסיוני כדי לבחון היא למשך חצי שנה, מראש השנה תש"ע ועד פ
  7 –את השפעת השינוי על מצב הקופה.    בעד הצעה זו 

כי לבית הכנסת בנוסף לכך ייאמר למשפחות ₪.  250-ג. הקטנת התשלום ל
יש הוצאות רבות וסכום התרומה שיבקשו לתרום נתון לשיקולם. החלטה זו 

כדי לבחון היא למשך חצי שנה, מראש השנה תש"ע ועד פסח באופן נסיוני 
  3 –בעיד הצעה זו  את השפעת השינוי על מצב הקופה.

  1 –ד. נמנע 
ממשפחות ₪  750מועצת העמותה מחליטה לבטל את גביית סכום החלטה: 

המבקשות לקיים עליה תורה לחתנים או לחתני בר מצווה בבית הכנסת. יחד 
עם זאת ייאמר למשפחות כי הן מתבקשות לתרום לפי ראות עיניהן, 

שב בהוצאות המרובות שיש לבית הכנסת. תוקף החלטה זו מראש בהתח
השנה תש"ע ועד פסח (חצי שנה) כדי לבחון את השפעת ההחלטה על מצב 

  קופת בית הכנסת.
המועצה דוחה את ההצעה לאפשר למשפחות לקיים קידוש באולם בית 

  אהרון.

 מגבלת ההתחייבות הניתנת למשפחות אלה:  .ב
השבועות שבהן הקהילה מתחייבת לשריין  10 יענית מציעה לבטל את מגבלת

  שבתות למשפחות אלה. 
המועצה מקבלת את ההצעה וקובעת כי ניתן להתחייב לכל שבת  החלטה:

כי אם תהיה עליה  שבני המשפחה מעוניינים בה. ואולם יש להבהיר לה
לעניין קבלת קודם להן  חתן זה –באותה שבת לתורה של חתן מבני הקהילה 

ונו ובכללן מפטיר וקריאת ההפטרה. במקרה של חוסר הסכמה עליה לפי רצ
יובא הדבר להכרעת ההנהלה. עם זאת התחייבות הקהילה ל"שריון" השבת  –

  למשפחות אלה בתקופת עשרת השבועות נותרת בעינה. 

: המועצה מחליטה שלא להעלות את דמי החבר והתשלומים דמי חבר לשנת תש"ע .12
למשפחה כולל מקום ₪  1000רה. דמי החבר יהיו לשנת תש"ע ולהותירן כבשנה שעב

לכל מקום ישיבה נוסף ₪  50למשפחה חד חברית, ₪  500לחבר/ה ולבן/בת זוג, 
לצאצא. המועצה מסמיכה את יהודה תשובה ושלום סנדיק להחליט בכל בקשה 

 להנחה בתשלומים שתובא לפניהם.
ה על ידי כמה חברים : המועצה קיימה דיון בסוגיה שהועלתהמניין השלישי בשבתות .13

 ובהם הדרישה לכנס אסיפה כללית בנושא. בישיבה נדונו היבטים שונים של הסוגיה 
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ובהם מראה הריק של בית הכנסת  מחד גיסא וזכותם של החברים להתפלל בשעות  .14

 הנוחות להם ללא כפיה מאידך גיסא.
  

יים אסיפה לקבל את הצעת חנה בן כוכב שלא לקפה אחד המועצה מחליטה  :החלטה
כללית או דיון נוסף בנושא בעת הזאת, וזאת כדי לשמור על שלום בית ולמנוע 

מועצה סבורה כי כאשר עומדים זה מול זה ערכים החיכוכים וויכוחים מיותרים. 
חזות שונים, שכל אחד מהם חשוב שלעצמו, גוברים ערכי השלום והאחווה על 

זאת במיוחד לאור העובדה ת החיצונית ותחושת אסתטיקה. החלטה זו ניתנת בע
שמספר שבתות הקיץ שנותרו עד לסיום השנה מצומצם ביותר וכל החלטה שתתקבל 

בשנה הבאה, באסיפה הכללית השנתית, עם זאת, לא תהיה רלוונטית לשנה זו. 
אם תהיה לכך דרישה נוספת מצד חברים כמתחייב בתקנון מחדש, הנושא יעלה 

  העמותה. 
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 יו"ר ומזכיר העמותה –רשם: מ. טוכפלד 


