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פרוטוקול אספה כללית שנתית תש"פ
יום רביעי י"א בסיון תש"פ 03.06.2020
האסיפה התקיימה בתוכנת זום .באישור עו"ד גידי פרישטיק.
בשעת האספה (  ) 20:00לא היה מנין חוקי ע"פ התקנון  ,ועל כן  ,לפי סעיף  6לתקנון החלה הישיבה לאחר חצי
שעה בנוכחות כל החברים שכן באו .נוכחים  28חברים.
האספה בחרה לניהול האספה במר אלדן מידן.
נושאי הדיון :

דו"ח ההנהלה (הדו"ח המילולי) לשנת :2019
להלן הדו"ח המילולי (סקירה -אלדן מידן ,יו"ר הקהילה בשנת :)2019
 .1ועדת בנין:
א.
ב.
ג.

תודה לאב הבית ,אריה סולומון על ההשקעה הרבה.
תודה למלכה ניוסטדטר על השקעתה בועדת הבנין.
ניקיון -חידוד נהלי הניקיון עם קבלן הניקיון ע"י יו"ר ועדת הבניין –בפיקוח ע"י אב הבית.

 .2ועדת תרבות:
היה שנת משופעת באירועים רבים ,חלקם בסיוע המדור למורשת ישראל בניהול אביחי ירום ,ואנחנו
שולחים מכאן תנחומים למשפחה עם פטירת אם המשפחה גילה.
פורטו כל האירועים 21 ,אירועים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

 – 08/01/2019טיול טו בשבט באזור מודיעין ופעילות.
 – 30/01/2019שבת מברכין לחודש אדר – תפילה חגיגית עם החזן גליק.
 – 09/03/2019שבת בקהילה – תחרות האופה המלכותי בקידושא רבא בהנחיית נעם יעקובסון
והצגה לילדים במקביל.
 – 17/04/2019הפנינג ילדים לקראת פסח תאטרון דוסטרי עם אביחי שלה.
 – 30/04/2019פעילות לכבוד יום השואה – סרט הדיקטטור הקטן ושיח עם יוצר הסרט.
 - 07/05/2019טקס יום הזיכרון בניהולו של מר יצחק פורת ובסיוע רבים מבני הקהילה.
 – 08/05/2019יום העצמאות – תפילה חגיגית בהיכל עם קובי עובד
ומסיבת יום העצמאות באולם בית אהרון.
 – 02/06/2019הרצאה לכבוד יום ירושלים והשקת אלבום הקהילה – הרב אליהו בירנבוים.
 – 08/06/2019שבועות – תיקון ליל שבועות רב משתתפים ,רב קבוצתי – לכל מגוון באי בית
הכנסת מילדים ,נוער ומבוגרים לרבות לימוד באולם בית אהרון – פרויקט כיפה שקופה.
 – 19/06/2019הרצאת הרב יגאל לווינשטין.
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 21/07-8/8/2019 .11פעילות תורנית לקיץ לתלמידי כיתות ב' עד יב' בניהולו של חברינו פרדי
אלגמיל.
 – 28/7-8/8/2019 .12פעילות בקר לנוער – תפילה ולימוד בקר  -בארגון אורית ברנט.
 – 23/09/2019 .13לקראת חודש אלול – מי מפחד מעקידת יצחק – עם ג'קי לוי.
 – 02/10/2019 .14ניסים וגבורה במלחמת יו"כ – חגי בן ארצי – פעילות לעילוי נשמת הגב' שרה
קרמר.
 – 06/10/2019 .15סיור נשים בירושלים – לקראת ערב יו"כ.
 .16פעילות נוער בסוכה ערב הושענא רבא.
 .17שמחת תורה מעגל הנשים המסורתי – בארגונה של הגב' איילת סקסטין .וקידוש רבא לקהילה.
 – 16/11/2019 .18קידוש החתנים הקהילתי.
 – 20/12/2019 .19שבת חגיגית לקראת חנוכה עם ר' יהודה כץ הכוללת טיס בערב ,קידוש וזמירות
שבת בבקר ומלווה מלכה חגיגי.
 – 04/01/2020 .20קידוש קהילתי ושיעורו של הרב דוד סתיו
 – 4/01/2020אירוע לקראת עשרה בטבת עם אזכרה לעילוי נשמת ר' דויד הלברשטם.
 .3ועדת בית הכנסת:
א .פעילות שיעורים ענפה ,למבוגרים ולנוער באמצע השבוע ובשבת,
ע"י שיעורי הרב וסרמן ,שיעורי פרופ' שוורץ וכן משנה יומית ע"י אהרון וונדרוולה.
וכן פעילות כולל יום שישי בארגונו של עמירם סבן .כולל יום שלישי לנוער ולמבוגרים בארגונו
של פרדי אלגמיל .פעילות לנוער בשבת בארגונו ישראל שטינמץ .שיעורים לנשים בשבת בבקר
ואחר הצהריים (בבקר בארגון ציפי סבן מיכל פרישטיק ואחר הצהריים בארגונה של הגב' עידית
ונדרולדה) .עמכם הסליחה אם שכחתי מישהו.
ב .תפילת ילדים בשבת בארגונה של אורית ברנט ותהילה סבן.
 .4כללי:
א.
ב.
ג.

פעילות מועדון אחיעזר נפתחה מחדש בחודש סיון בצורה רחבה ומכובדת ע"י הגב' יהודית שטרן.
יש לציין את הפעילות הרבה וההשקעה הגדולה בתקופת הקורונה בבני גיל הזהב.
ביטאון הקהילה ממשיך במרץ להוציא גיליונות מושקעים ומגוונים תודות לחברי המערכת
בניהולו של אילן אחיטוב.
אתר אינטרנט – מעודכן בכל העת תודות לחברנו מיקי טוכפלד

עד כאן הדו"ח המילולי
החלטה :הדו"ח המילולי לשנת  2019מאושר פה אחד על ידי האסיפה הכללית
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אישור דו"ח כספי והעסקת רו"ח על ידי חברי העמותה
(סקירה -יו"ר ועדת הכספים ארז קוטנר):
מציג את הדו"ח הכספי לשנת  2019והשוואתו לשנה שנסתיימה.
 .5ועדת כספים:
ארז מציג את סיכום  2019ואת ההצעה לאישור תקציב 2020
א .מבחינת הכנסות בולטות:
העיריה העבירה בסוף נובמבר תמיכה יפה בסך  78,000וסגרה את רוב הפער שהיה.
חברים תרמו להתקנת מזגנים אשר הותקנו בעזרת הנשים ( מזגן נוסף יותקן במועדון אחיעזר).
ב .מבחינת הוצאות בולטות:
דף יומי – מחד מיעוט משתתפים ,מאידך יש עלות חודשית של כ  ₪ 1400והתרומות מכסות רק כ
 .8%עמירם כאחראי על השיעורים בבית הכנסת מתבקש לבדוק את האפשרויות והחלופות
להמשיך לקיים את השיעור של הדף היומי.
ג .בתכנון תקציב  2020הכנסנו סעיף נוסף לפעילות מועדון אחיעזר של  ₪ 10,000שנתי ובמקביל,
במסגרת בקשת התמיכה השנתית נפנה למחלקת הרווחה לתקצוב סעיף זה.
ד .מאזן נכון ליום יתרות ליום 31/12/2019
בבנק , ₪ 207,400 :מזומן :כ  ₪ 7000צ'קים דחויים כ ₪ 30,000
ה .אנחנו עושים מעקב תקציבי תדיר ,ובמיוחד עכשיו בתקופת הקורונה.

החלטה :הדו"ח הכספי מאושר על ידי האסיפה הכללית פה אחד.
דיון בהמשך העסקת רו"ח העמותה:
החלטה :הועלה להצבעה אושר פה אחד ,לאשר המשך ההתקשרות
עם רו"ח איתמר שניר ואת שכר טרחתו .

---------------רחוב הרצוג  32גבעתיים 53587

www.gvurat-m.org

דו"ח ועדת ביקורת לשנת :2019
ועדת הביקורת מאשרת כי בחנה את כל אישורי העמותה והדו"חות הכספיים ומצאה אותם תקינים
ולשביעות רצונה .וממליצים לאספה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים.
מיקי טוכפלד  ,ועדת בקורת :הנקודות העיקריות שעלו הן (מצטט מעיקרי הדו"ח) :
הועדה שיבחה את האנשים שעושים עבודה חשובה בבית הכנסת ,ובראש בראשונה אלדן מידן.
כבש של העלייה לבימה -לדעתנו היה נכון להכניס עוד חברים בהחלטות בנושא .לגביו כרגע
הוא לא שמיש ואנחנו ממליצים לפרק אותו.
בית אהרן -הייתה ביקורת על כך שהשימוש לא מיטבי שם ,ומילוי ההכנסות לא במלואו.
אנחנו שמחים שהדבר תוקן וטופל ומקודם.
בחירות -לדעתנו למרות שיש מיעוט מתמודדים הדבר אפשרי במאמץ להגדיל אותם .אנחנו חושבים
שאם הועדה תלך לבתים ותעבור אחד אחד זה יביא עוד חברים להתמודד בבחירות.

בחירת חברי ועדת ביקורת לשנת : 2020
החברים עו"ד אהרון כהן ,ספי סגל ,ומיקי טוכפלד
מוצעים לכהן בוועדת הביקורת.
החלטה:

האסיפה הכללית מאשרת את חברי ועדת הביקורת ומאשרת את דו"ח
ועדת הביקורת.

הערה לדיון שלא הועלתה מראש :עו"ד נתן שפטלוביץ .צריך שהאור שמאיר לקידוש לבנה יהיה
מאחורה ויאיר את הלוח שעליו חרוט הקידוש לבנה.
רשם וערך :ישראל שטינמץ

שלמה רוזנטלר
יו"ר העמותה
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ישראל שטינמץ
מזכיר העמותה

