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  בס"ד

  1 - תשע"ז פרוטוקול מועצת העמותה 
   2.1.2017 זתשע"  ד' בטבת שני יום

  
  

חיים מרקוזה, ארנפלד אליהו, ארז קוטנר, עוז עזריה, ברברה ברקוביץ, גידי פרישטיק, רחל גיא,  אלדן   :נוכחים
  , מלכה נויסטטר ,עמירם סבן. אורית ברנט ,מידן, איילת סקסטין, אלעזר יפה, עזרא דורי

  .אריה טימנס  :נעדרים

  בנושא פרויקט  הנצחה קהילתי. –יחזקאל פרנקל   :יםוספנ

  להלן סיכום נושאי הדיון:

 
  ועדת בחירות .1

  .זלוועדת הבחירות לשנת תשע"  המועצה ממנה את עו"ד נטוביץ יצחק, ד"ר יהודית קרול וטוביה מרגלית

  חברי המועצה מסיימים את תפקידם (שנה שניה):   15מתוך  

  יה טימנס , חיים מרקוזה , אורית ברנט , עוז עזריה , ברברה ברקוביץ , עזרא דורי , רחל גיא , אר

  .פרישטיק,קוטנר,נויסטטר,סבן ארנפלד, יפה, מידן, סקסטין,ממשיכים שנה שניה בתפקידם: 

 

  ועדת כספים
  אשר אושר באסיפה הכללית.   2016עומדים במרבית היעדים של תקציב  –לפי נתוני נובמבר 

  בסוף השנה.  ₪  4000מוערך של כ שלילי עומדים ביעדים . הפרש  –ת הוצאו

ארוע החמישים  –טיפול בדלתות הכניסה מעץ . לא מתומחר ועלות התיקון צפויה להיות יקרה . בנוסף  –חריג לנ"ל 

  שנה לקהילה , ככל שלא ימומן מבחוץ , יהא הוצאה ניכרת אשר יש להיערך אליה מבעוד מועד. 

צחה: התקבלו מספר בקשות להנצחה . הוצעו מספר חלופות ובהם שיפוץ המקלט לבניית חדר משחקים . תרומות להנ

  שיפוץ החדר בגג.  –אופציה נוספת שנבחנה 

מתקיים דיון באשר לנחיצות החדרים הללו אל מול בעיה מתמשכת בשמירה על הקיים ושיפוץ מערכות קיימות אשר 

  יחס לצרכי בית הכנסת וקיום דיון באשר להצעות ההנצחה . אינו תקינות. סיכום: נדרש ריענון ב

  כי קיימת  גזברית העמותה מדווחת

   רזרבה להפרשי תשלומי פיצויים לעובדים.₪  64,000פקדון של  –יתרה בבנק 

  :2017תקציב שנת 

  שנה לקהילה, כרגע לא ברור המקור התקציבי. 50מתוכננת הוצאה לארוע 

  . 2017ר התקציב לשנת חד לאישואהצבעה: הצבעה פה 

 

  ועדת תרבות .2
  ארועי תרבות צפויים:

  .שבת חנוכה בר מצווה משפחת ברנט. –כיפה לייב . 1

 שבת זכור , שבת חנוכה , ט"ו בשבט –אירועי קהילה קבועים . 2
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  לע"נ חברנו אורי וקסלר ז"ל.במה ליהדות ורוח .3

ודיון בהשתתפות עורכת הסרט . שיחה מפי חברנו ר . סרט למשפחת וקס תקצובל הפלוגה הדתית . בהרצאה וסרט ע

  שמעון קוטנר.

  באחריות הוועדה. –.הרצאות נוספות על פי הזמינות 4

  ועדת תרבות מתכננת פעילות קהילתית לחג. –. שבת ט"ו בשבט 5

  מתוכננת פעילות קהילתית. –. שבת ראש חודש אדר 6

  . המועצה מודה לו מסיבות אישיות העלון ולפעול להוצאת  שיךעלון קהילתי: יוסי ארגמן הודיע שאינו יכול להמ .7

בקביעות ברמה גבוהה וערוך כה  ביסוס המידעון והפיכתו לעלון המפורסםהשנים הרבות בהן פעל ל מקרב לב על כל

ורחל גיא הציעו עזרתם להוצאת העלון  . אילן אחיטוב הודיע כי מוכן לשמש כחבר אור ניפה ומכובד. אראלה 

  ן המנין . בקשתו התקבלה פה אחד. המערכת מ

  ארועי חמישים שנה לקהילה: 

  מתקיים דיון באופי הארוע ומתכונתו. הועלו מספר הצעות לקיום הארוע:

סוכם: נקבע צוות הנהגה אשר יעלה מספר רעיונות ויציג אותם בפני המועצה במהלך החודשים הקרובים : צוות 

  איזביצקי , טוביה מרגלית , יוסי ירום עוזיב , אראלה נאור, : חנה בן כוכיפנה לסיוע בארגון ל ההנהגה

  

  ספר הנצחה קהילתי: 

  דיון בהשתתפות יחזקאל פרנקל :

יחזקאל פרנקל ( מכון קורות ) עוסק בהכנת מצגות ופעילות הנצחה. מציע לערוך ספר הנצחה לקהילה . כל חבר 

  ה ישירות ליחזקאל ואינו קשור לקהילה . שמעוניין כי קרוביו יונצחו יכול לפנות אליו. התשלום נעש

יחזקאל יעמיד ספר כזה לטובת הקהילה. החומר המפורסם בו לא יהיה ₪ .  1000מחיר ההנצחה לדף לא יעלה על 

  מוגן בזכויות יוצרים והקהילה תוכל לעשות בו שימוש .

  יחזקאל יעביר מכתב המפרט את המיזם . עלותו ורעיונות נוספים להנצחה . 

  ינטרנט:אתר א

  מיושן . לא מתאים למכשירים ניידים. טענה בדבר העדר תחזוקה נאותה של האתר. 

  אלדן קיבל הצעות לעידכון האתר: 

  ₪  8000עיצובו מחדש : 

  . ליצור אתר חדש.מע"מ+ ₪  2660 –המתמחה בנושא  –הצעה מחברת ארמדיל 

  וכן התקבלה תרומה נוספת על חשבונו.חברנו מיכאל טוכפלד המטפל עד היום באתר הסכים לשאת בעלות זו 

  לשדרוג האתר לחדש.

  מעמ  לחודש₪+  60 –עלות תחזוקה חודשית 

  לם על ידי העמותה.והחלטה: להתקשר עם חברת ארמדיל. העלות החודשית תש

  

 בניין ועדת .3

 המזגנים הותקנו וטופלו כפי שרצינו . יישר כח לפועלים בנושא ובפרט למלכה נויסטטר. -

 ופל מט –ניקיון  -

 יש צורך בהחלפת הריצוף למטה ודגש על סיום הפיתוח. -כבש -

 רעיון לצביעת האולם .  לא הוחלט דבר.  -
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ו משה בורשטיין קנה חלק מהמשאבות חברנ₪  22,000ל  12,000שיפוץ הכרחי ויקר. הצעות שבין  –דלת כניסה  -

 הנדרשות ויביא נגר לטפל בנושא ולהוזיל העלויות . יישר כח .

  מועצה.לאישור התכנית טוביה מרגלית ירכז הנושא ויביא  –חדר משחקים  -

 

להגברת המודעות  מודעה חדשה ומעודכנת בנושאימת שיעורי התורה הקבועים בקהילה. תופץ כז את רשיעמירם ר .4

 . והשיעורים התורניים  לפעילות

  מצורף לעיון חברי העמותה. 2017יב תקצ .5

סעיף            
 במאזן בוחן

אחריות 
 סעיף  לאישור 

ביצוע 
נובמבר 

  2017תקציב   2016

 חלק יחסי בהכנסות      

10001 

גזבר  + 
וועדת 
 כספים

  50,000                   49,860        נדרים

  32,000                   30,969        תרומות 10002

  150,000                 151,525      דמי חבר 10003

  60,000                   60,298        מוסדות + תמיכות 10005

  12,000                   15,200        אירועים אישיים 10008

    1,800          תרומות שונות  

  30,000                   29,910        תרומות מיועדות 10011

  3,000                     3,000          הנצחה 10012

    2,250          מסיבות ואירועים  10013

  13,000                   12,560        בר מצוות 10016

  6,000                     5,825          הדף היומי  10017

  10,000                   14,131        קייטנה    

  366,000                 377,328      סה"כ הכנסות    

          

 חלק יחסי בהוצאות      

  140,000                 127,448      שכר ונלוות גזבר 22001/3/5/6/7

20005 

 ועדת  בנין

  33,000                   29,171        חזקהתקונים וא

  32,000                   27,759        חשמל 20006

  60,000                   56,670        חומרי נקיון וכביסה +מנקה 20007

  1,000                     561             הנצחה 20009

  2,000                     895             משרדיות והדפסות 20010

  2,500                     2,169          מוקד אמון -אבטחה  20011

  8,500                     8,200          ביטוח 20012

20014 

 מזכיר

  1,500                     1,303          מיסים ואגרות 

  3,000                     2,691          שונות 20016/23

  4,000                     3,102          טלפון ודואר 20018

  14,000                   12,519        שכ'ט 20019

21005 
ועדת 
 תרבות

  10,000                   5,255          חתנים ושמחת תורה

  24,000                   20,086        רבותכבודים,ופעילות וועדת ת 21001

  25,000                   33,549        מרצים ונותני שרותים 21002
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  10,000                   7,564          מידעון 21004

21003 

 גזבר

  3,000                     1,400          רכישת ספרים

  3,000                       -                תהוצעות מיועדו 21008

  30,000                   1,100          לקהילה  50אירוע  -חד פעמי    21009

  2,500                     2,200          רכישת ציוד   23002

  2,000                     1,475          הוצאות מימון  24001

  100                        62               הוצאות ריבית   24002

  12,000                   11,135        קייטנה     24005

     מתנות     21006

  423,100                  356,314        סה"כ הוצאות שוטפות    

          

 (57,100)                   21,014          סה"כ  רווח והפסד בית הכנסת    

          

      

          

  105,000                 103,072      הכנסות קופת צדקה גבאי צדקה סעיף חדש

          

  100,000                 79,516        תרומות צדקה לנזקקים גבאי צדקה 25001

          

  5,000                     23,556        וח והפסד קופת צדקה סה"כ   רו     

          

      

  471,000                 480,400      סה"כ הכנסות     

  523,100                 435,830      סה"כ הוצאות     

 (52,100)                 44,570        סה"כ  רווח והפסד כולל לעמותה      

  

   .יפהא. רשם:  




