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 מועצת העמותהפרוטוקול 
 21.12.20ו' טבת תשפ"א,   שנייום 

 
  האסיפה התקיימה בתוכנת זום. באישור עו"ד גידי פרישטיק.

 20:07. התחלה בפועל 20:00תחילת האסיפה בשעה 

, עופר נוי, אורית ברנט, ברברה עוזיאל, מלכה ניוסטדטר, יהודית שלמה רוזנטלר, ארז קוטנר נוכחים:
 וארני ארנפלד. , משה רונן, יגאל סבג שטרן, ישראל שטינמץ,יעל לרנר

 סקירת המצב הכספי והתקציבי
 :התקציב המוצע ע"י ארזסקירת 

 
אחריות 
  2021תקציב    2020הערכה שנתית ל   2020תקציב   סעיף  לאישור 

       הכנסות

גזבר  + וועדת 
 כספים

  40,000                   36,342                   55,000                  נדרים
  40,000                   39,211                   50,000                  תרומות
  130,000                 130,000                 150,000                דמי חבר

  78,000                   78,000                   78,000                  מוסדות + תמיכות
  10,000                   3,240                     14,000                  אירועים אישיים

  50,000                   50,000                    תרומות שונות לתפעול שוטף
  3,000                       -                           3,000                    הנצחה

  9,000                     7,632                     13,000                  בר מצוות
  1,500                     720                        1,500                    הדף היומי 

  20,000                   20,000                   10,000                  תמיכה הרווחה מועדון אחיעזר אחיעזר
      10,000                  קייטנה  
  381,500                 365,145                 384,500                סה"כ הכנסות  
          

       הוצאות
  150,000                 148,795                 158,000                שכר ונלוות גזבר

 ועדת  בנין

  20,000                   12,560                   22,000                  תקונים ואחזקה
  38,000                   33,952                   38,000                  חשמל

  47,000                   50,040                   47,000                  חומרי נקיון וכביסה +מנקה
  400                          -                           400                       הנצחה

  5,000                     6,726                     3,000                    משרדיות והדפסות
  2,500                     2,303                     2,500                    מוקד אמון -אבטחה 

  9,000                     13,000                   9,000                    ביטוח

 מזכיר

  1,500                     1,364                     1,500                    מיסים ואגרות 
  8,000                     4,385                     8,000                    שונות

  1,800                     1,756                     1,800                    טלפון ודואר
  13,000                   12,355                   13,000                  שכ'ט

 ועדת תרבות

  10,000                   10,000                   10,000                  חתנים ושמחת תורה 
  15,000                   4,664                     35,000                  כבודים,ופעילות וועדת תרבות

  20,000                   28,775                   20,000                  מרצים ונותני שרותים
  8,000                     7,786                     8,000                    מידעון

  20,000                   9,000                     10,000                  הוצעות פעילות מועדון אחיעזר  אחיעזר

 גזבר

  1,000                     180                        3,000                    רכישת ספרים
  1,000                       -                           1,000                    רכישת ציוד  

  1,000                     702                        1,000                    הוצאות מימון 
  1,500                     1,512                     2,000                    מתנות ופרסים 

  373,700                  349,855                  394,200                 סה"כ הוצאות שוטפות  

  7,800                      15,290                   (9,700)                   סה"כ  רווח והפסד בית הכנסת  
  440,000                 199,190                 25,000                  תרומות מיועדות לפרויקטים פרויקטים
  400,000                   -                            פרוייקטים -הוצעות מיועדות  פרויקטים

  40,000                   199,190                 25,000                  סה"כ   רווח והפסד פרויקטים     
  100,000                 69,582                   130,000                הכנסות קופת צדקה גבאי צדקה
  95,000                   60,480                   125,000                לנזקקיםתרומות צדקה  גבאי צדקה

  5,000                     9,102                     5,000                    סה"כ   רווח והפסד קופת צדקה    
  921,500                 633,917                 539,500                סה"כ הכנסות   
  868,700                 410,335                 519,200                סה"כ הוצאות   
  52,800                   223,582                 20,300                  סה"כ  רווח והפסד כולל לעמותה    
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 :2021, ואת הצפי של 2020סקר את המצב הכספי של סיום  ארז קוטנר
 .2020הצפי שהוא יהיה דומה בהחלט התקציב השוטף ללא הפרויקטים, ארז סיכם שבשורה התחתונה 

 נסקרו סעיפי התקציב.
למימוש   אש"ח 450כ  להערכתו נצטרך . מהשוטף  נפרד הופרד תקציב פרויקטים לאזור

עם  עוד   )אש"ח 40אש"ח )כולל רזרבה לבצ"מ של כ  250לים גיוס של כונדרש להש- 2021ב הפרויקטים
  . עבור כיסוי הוצאות שוטפות  - PF אש"ח מקרן 50כ

 . שנחזור לפעילות מלאה של בית הכנסת מיד לאחר הפסח -הנחה  התקציב מתוך
  .אש"ח שיגיעו מהעיריה מהרווחה 20ב ומתוקצבת  תהיה מאוזנת -פעילות מועדון אחיעזר 

 ברברה: 
, לפרויקטים. וא"כ  PEFמ 46,000תרומה זיידמן לשיפוץ+  135,000 מתוך זה יש. 417,000יתרות בבנק ה

 ₪ . 246,000סה"כ ₪  10,000לשוטף. צקים לגביה ומזומן  236,000לרשותנו עומד 
 לפני אישור התקציב:בדיון  המשל

זה הוא תרומה ששמחנו לקבל  שנתקבלו מהקרן האמריקאית. סכום ₪ 50,000מופיעים  2020בתקציב 
 . ₪ 35000-את השנה בחוסר של כ ללא סכום זה היינו מסיימים .אותה אבל היא בהחלט מקרית

אבל הם לא מובטחים  -לקבל מהקרן האמריקאית  שאנחנו מקוים  ₪ 50000מופיעים   2021-גם בתקציב ל
 . ₪ 40000-של כ  עדיהם נהיה בחוסרובל

לראות איך אנחנו  אבל זה חייב להדליק לנו מנורה אדומה לגבי העתיד -לשנה הבאה אנחנו מסודרים 
 מאוזנים גם בלי זה.

 
 התקציב המוצע אושר ע"י כלל המשתתפים בישיבה.נערכה הצבעה:  -

 
 ועדת בנין -מלכה
 :תודות

על מסירותו לפתפקיד אב הבית ועל גיוס האחיינים שעבדו בגיזום וניקיון באזור הכבש  –לאריה סלומון 
 )פסח, בערך( ושאבו מים באזור יציאת החירום ובכלל נרתמים לכל מיני עבודות

 לרחל גיא שמתייצבת למישמות שונות. 
 ההיכלאשמח לעוד שותפים פעילים בוועדה, במיוחד לגבר שייקח אחריות על 

 
 ניקיון בית הכנסת

בתחילת שנה קיימתי עמם מפגש יחד עם אריה סלומון ועברנו על מסמך כתוב של המשימות השונות 
ומתי הם אמורים להתבצע. גם פתחנו קבוצת ווצאפ ושם אנו מעבירים להם תמונות של מקומות 

 שדורשים יתר תשומת לב
בערך, וחזר. אריה בביקורת עליהם, קשה יצאו להפסקה בתקופת הסגר הראשון לתקופה של חודש 

מהרגיל לאמוד את העבודה שלהם במצב שאין מתפללים באופן קבוע ויש את כל הבלגן של הקפסולות 
 ושל הרהיטים בכניסה

 
 דברים שנעשו

 פירוק תקרת אחיעזר )לאחר קבלת מייל בענין מחברי קהילה(
 ור עוד פתוח(גידור האזור מתחת לכבש כדי לסמן שאסור להכנס לשם )הב

התאמות קורונה : סוכה מהעיריה לתפילות בחוץ בימים נוראים, קפסולות מחיצות וניילונים בהיכל 
 ובעזרת הנשים, כיסוי ספריות למניעת שימוש, הצבת שולחנות עם כפפות, חומר חיטוי ידיים

רה במקלט ובאולם סילוק יונים והדברה, פעמיים, כולל הדברה בירידה בתוך הבנין לכיוון המקלט + הדב
 בית אהרון

 נקיון באקונומיקה במקלט לטיפול בעובש
 צבע סביב התבלית בחזית הבנין, עבודות איטום בגג )טרם הושלם( –עיריה 

 מעצבות לקראת שיפוצים שונים )שטרם יצאו לפועל( 3סיור בבית הכנסת ל 
 

 משימות פתוחות
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 וצבע, החלפת חלון במבואה + הסתרת הסולמותבעיקר תיקוני קיר  –פרויקט המבואה לעזרת הנשים 
 קו חשמל חשוף בגג?

 מקלט: טיפול יסודי באיטום  למניעת חידרת מים + הדברה יסודית / הכשרת המקלט לשימוש
 

 להתקין גגון או איטום אחר למניעת הצטברות מים באזור יציאת החירום –ארז הציע 
 ועדון אחיעזר שיש שם פעילות סדירה(.כדאי להעביר לשיטפות נוספות במ -)הערה יהודית 

 שלמה: עדיין יש צורך באיטום בחזית ההיכל. טופל רק מעל הבמה. אריה עומד מולם.
 

 עזרה הדדית לרווחת הקהילה המבוגרתל יהודית סקרה את הפעילות הרחבה של מועדון אחיעזר והוועדה
 

של מועדון "אחיעזר" במגבלות  לאחר הפסקה של מספר חדשים בשל הקורונה נמשכה הפעילות השוטפת
התו הסגול המגביל עשרה משתתפים בכל פעילות בחלל סגור,)זאת בזכות התרומה של עיריית גבעתיים (. 
פעילות זו כוללת מפגשים אחת לשבוע בשעות הבוקר לשמיעת הרצאות בנושאים מגוונים: ספרות, תנ"ך, 

מתקיים חוג התעמלות לנשים מבוגרות  יהדות, אקטואליה, מוסיקה, טיולים בעולם ועוד. בנוסף
שבתקופת הקורונה הגביר את פעילותו בשל הביקוש הרב ומתקיים כעת פעמיים בשבוע במקום אחת 

 לשבוע.

בתקופת הקורונה שכפתה בדוד חברתי שמקשה מאוד בעיקר על האוכלוסיה המבוגרת הקמנו את הוועדה 
יוזמת בקורים בבתי החברים המבוגרים ונותנת  לעזרה הדדית שמתמקדת בעיקר באוכלוסיה זו. הוועדה

מענה לצרכים של החברים בנושאים שונים כגון קניות, רכישת תרופות, תיקונים דחופים בבית, הקדמת 
 תורים לחיסון נגד קורונה ועוד.

 כששים משפחות: –כמו כן בצעה הוועדה פעילויות שונות לכלל החברים הוותיקים בקהילה 

 י העברנו אישית פרח לשבת לחברים הוותיקים בקהילה, שאליו היה מצורף במהלך שני ימי שיש
 דף מידע שכלל כתובות של שירותים חיוניים בתקופה זו.

  עוגה מתוקה  -במסגרת מפעלי ערבות הדדית בקהילה יזמנו, באחד מימי שישי מבצע לוותיקים
 לכבוד שבת המלכה.

  שכללו שרשרת דגלונים ודגל ישראל לקראת יום העצמאות חולקו אישית לחברים מארזים
  בתוספת עוגה.

  לקראת חג שבועות קבלו החברים הוותיקים גיליון של מידעון הקהילה אישית לביתם בתוספת
 עוגה או חלה מאפה ידיהן של החברות הצעירות בקהילה.

 .לפני ראש השנה חולק שי לבתי הוותיקים שכלל מארז עוגיות, צנצנת דבש וברכה 

  חתנים" קבלו החברים משלוח של קיגל, חמוצים ובקבוק משקה.לקראת "שבת 

 .לפני ערב ראשון של חנוכה קבלו המבוגרים לביתם מארז לביבות וברכות לחג 
 

 אורית וארני סקרו את פעילות ועדת תרבות
 בשנה האחרונה, שהיתה שנה מאתגרת מאוד.פעילויות של וועדת תרבות 

 למרות הקושי, ותוך שמירה על כלל ההוראות: נעשו מאמצים מוצלחים לפעיליות

 .בערב שבת פרשת "ויקרא" קבלת שבת מרגשת עם ר' אברהם  טיילור בסגנון מוז'יץ  וקרליבך 

 .בערב יום השואה והג בורה " זיכרון בסלון" עם חברתנו הגב' לאה עזרא 

 .טכס ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל עם האלוף דני יתום 

 תפילה חגיגית מוזיקלית עם המוזיקאי יהודה כ"ץ. לרגל ארוע זה קבלו חברי  -אות ליל יום העצמ
 הקהילה לביתם מארז שכלל שרשרת דגלונים ודגל ישראל.

  לרגל יום שחרור ירושלים נערך ערב חגיגי בנושא סיפורים בעקבות רב האסירים  ושמענו על
 ין.דמותו ופועלו של הרב אריה לוין מפי נכדו הרב בנג' י לו
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  לכבוד שבת חתנים נערך "קידוש חתנים " וירטואלי שבמרכזו הרצאתו של חבר הקהילה לשעבר
הרב יחיאל וסרמן בנושא: התמודדות קהילות התפוצות עם נגיף הקורונה. לרגל ארוע זה נשלחו 

 קיגל, חמוצים ומשקה לבתיהם של כל חברי הקהילה.

 ושא: עקדה אחת, שני פיוטים שלוש הרצאתו של הרב אילעאי עופרן לקראת ראש השנה בנ
 צורות לעבוד את ה' במסגרת אזכרה לחברת הקהילה הגב' שרה קרמר ז"ל.

 .סליחות ראשונות עם ר אברהם טיילור ומקהלתו בנוסח מוזיץ 

 שיעור של נועה אומן על ספר יונה ביןראש השנה ליו"כ 

 מאחורי המסכה נשים פורצות דרך במגילה-פורים 

 ולא יהיה בך נגף'ועות בסימן שב ליל לימוד בליל' 

 ס עם יצחק מאיר ודובי וינרוט"סיום הש 

 רחלי פרנקל שיחה לקראת תשעה באב 

  גבורה יהודית עם אלעזר שטרן לקראת חג החנוכה 

 .הספורים מאחורי שירי חנוכה עם חבר הקהילה פרדי ברק 
 

 ועדת בחירות -שלמה
 , ספי סגל וישראל גולדפרב.חברי ועדת הבחירות המוצעים הם עודד שויירמן

 ועדת הבחירות תשאף לסיום הבחירות עד ט"ו בשבט.
 

 הועדה המוצעת אושרה ע"י כלל המשתתפים בישיבה. -
 

 
 נסקרו ע"י שלמה נושאים  נוספים בישיבה

 .נעשה ניסיון עם הרב להרחבת הקהילה ע"י שיתוף פעולה עם ארגון נפש בנפף 

 מניינים.  4-5מתקיימים בחוץ, עדיין מחזיקים מעמד, ובשבתות מפוזרים ב בימי חול כל המנינים
 התקווה שבקרוב נוכל לחזור ולהתכנס.

 
 
 

 בברכה

 ישראל שטינמץ  שלמה רוזנטלר
 מזכיר העמותה  העמותה יו"ר


