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  תשע"דשנתית לשנת פרוטוקול אסיפה כללית 
  1420.40.10יו� שלישי א' בניס� תשע"ד 

  
לתקנו�, החלה הישיבה לאחר  6ועל כ� לפי סעי�  ,) לא היה מניי� חוקי ע"פ התקנו�20:00בשעת האסיפה, (

 �  חברי�. 31. הגיעו התייצבושחצי שעה בנוכחות כל החברי
  

  ר גיא מייק.האסיפה בחרה לניהול האסיפה במ
  

  נושאי הדיו�:
  ש.מציע להקדי� קוד� כל את האסיפה שלא מהמניי� בנושא הכב    $בני ארנברג 

  מקובל על כל חברי האסיפה וכ� נעשה.    
  

  :הנגשה לאול� בית אהרו� – אסיפה שלא מהמניי� בנושא הכבש
  

כאשר כל יו� שעובר מגביר  את התמשכות הנושא מש% מעל שבע שני�סוקר את הנושא,   ציג את הנושא:מגידי 
ציג את מאת הצור% בנגישות לבית אהרו�, לפעילות מועדו� אחיעזר ושאר הפעילויות.

  בהצעה ג. י�המועצה מצדדההנהלה וכאשר  שעלו תיוהאפשרו
  כבש.במעלית ולא בבה נוספת לדיו� ישחמעוניי� להציע לתת  טוכפלד מיקי

  !$2007 יות והנושא נדו� בעמותה מאנחנו מחפשי� פתרו� מהיר ופרקטי ה
  

  , הציגה את האפשרויות השונות:הגב' רחל גיא שריכזה את הנושא  
  

  .התקנה ועוד עלות אחזקה גבוהה $170,000, עלות כמטהלרק לאול�  –מעלו�   א.
  מדרגות + רמפה בחיבור מהמדרגות העולות לכניסה הקיימת לביהכ"נ.  ב.  
  רק את הבעיה רק לאול� למטה.כבש בצד המזרחי, שפותר   ג.  
יוצג ע"י מיקי טוכפלד, יש הרבה מגבלות טכניות קשות שלא בטוח  –מעלית     ד.  

שמותר קונסטרוקציונית לפתוח פתח בעמודי הבטו� וכ� עלות מאוד גבוהה עקב 
 �  והחפירות. במעטפת, השינויי� הפנימיי� הנדרשי� השינויי

כבש ממתכת בצד המזרחי העלות   $הצעה ג' ה ההצעה המהירה לביצוע הזולה ביותר הינ  
זו ההצעה הפרקטית ביותר ולכ� אנו  וללא עלויות תחזוקה שוטפות. 100$150,000בי� 

אבקש שחברנו אינג' מוטי קראוס המלווה את ההנהלה בפרויקט יביע תומכי� בה. 
  עמדתו.

  
לשוט� תהיה קטנה והעבודה הכבש מגיע מוכ� ופה רק ירכיבו אותו, ההפרעה  –מהנדס   $מוטי קראוס 

  עקב כ% מהירה.
   �  הפעילות השוטפת הינה בעיקר למטה. רוב הירידה למטה היות ו היאעיקר הבעיה לנכי

הפתרו� לעליה לעזרת נשי� למעלה, נית� חלקית  ע"י פתיחת בית המדרש  והספרייה 
�  .לנשי� לימי� נוראי� וחגי

   הפתרו� המוצע  אינו מקלקל את חזות הבניי�.
  אי� חסמי� תכנוני� והאישור בעירייה יהיה מהיר.

  
אסיפה כללית זה גו� שמקבל החלטה כבדת משקל. ההחלטה היא לטווח ארו%, צרי%   $ מיקי טוכפלד

  .להציג אי% יראה הפתרו�.  אי� לי אינטרס לטרפד את הנושא
שר . בדקנו את פתרונות המעלית ואכ� אפ$2007 היות וג� אני הייתי מזכיר העמותה ב

הנושא נפל בגלל חברת אמיקופ בזמנו א� החלה לגבש תוכנית. לדעתי להקי� מעלית. 
  איסור להשתמש בכספי גמ"ח.
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לא קבלנו פה דו"ח אני חושב שצרי% לקבל משהו רציני ולשקול ברצינות אלטרנטיבה.   
  חלופות רציני כמתבקש מהחלטה חשובה זו.

חודשי� שנקי�  3או ניקח פרק זמ� של אני מערי% את עבודתה של הגב' רחל גיא, אבל בו
וועדה שתבדוק לעומק ותית� מסקנות ואז נכנס אסיפה כללית. אני מבקש שנבח� הנושא 

  במלואו. העירייה מוכנה לתת את הכס� בי� א� זה כבש ובי� א� זה מעלית.
  

  ? כמה עולה היו� להקי� על סמ% הנתוני� שיש ל%?מיקי מה העלות למעלית  $בני ארנברג 
  

  הגענו לשלב רציני הייתה הצעה כספית, המכשלה הייתה המימו�. 2007בדיו� ב   $ פינקל יצחק 
  

הייתה החלטה לאחר בדיקה להקי� כבש היו תוכניות מאושרות ע"י העירייה, להקמת   $זי צקי עיאיזב
  כבש. 

  היות ואני טיפלתי בנושא גישות, בדקתי ג� את תוכנית המעלית ע"י חב' אמיקופ.  
כל התהלי% של בדיקה ואלטרנטיבות נעשה בעבר ומסיבות כספיות נדחה נושא  $ תראשי  

  ש.המעלית והוחלט על כב
  ש.מעלית בניית כב 2עלות בניית מעלית הייתה לפחות פי  $ דבר שני  
ש. המסקנה לאור עלות אחזקה של מעלית הינה פי כמה וכמה מאשר כב – דבר שלישי  

ע בדיקה חוזרת לפי בקשת מיקי. אי� סיבה לשנות את הנתוני� האלה, שאי� צור% לבצ
ההחלטות הקודמות. שכ� לא התהפכו הנסיבות בנקודות שמניתי. יש נושא של דחו� 

  מעלו� לעזרת נשי�.מאשר מעלית או הכבש דחו�!  פחות דחו�   –ביותר 
  

י� לתת בה אני חושבת שאסיפת חברי� צריכה לכבד את האנשי� שנבחרו ואנו צריכ  $יוכבד אורו� 
  אמו� בהחלטת�, ולא צרי% להצביע בנושא.

  
צרי% לבדוק, לא תכנית ולא תקציב. אלא צרי% לדבר על הצור% במה? הצור% הוא בעיקר   $ אפי פז 

בהנגשה באול� למטה שכ� ש� עיקר הפעילות שלנו בשוט� ולכ� הצור% במעלית לעזרת 
  נשי� בעדיפות נמוכה.

  
 י הוא לבחו� את הצור%. לדעתי צרי% ללכת על התוכנית המהירה והפשוטההנושא הרצינ   $מלכה נויוסטטדר 

  . אנחנו מחכי� לכ% הרבה זמ�.כפי שהוצגה
  

  יש לנו פתרו� ג� כיו� לנשי� שלא יכולות לעלות.  $ חנה ב� כוכב 
  

  .נניח שהיינו חושבי� על מעלית  $ה דאהרו� ונדרוול
ת הנגשה במפלס למעלה או יש מס' נקודות בעיתיות בנושא.  עדיי� תהיה בעיי

  , בית הכנסת יצטר% להיות פתוח כל הזמ� .למע� הנגישות למעלית.למטה
  הפתרו� לא יהיה מהיר, ורק יהיה דחייה בביצוע.

  
  בעה והחלטת האספה הכללית שלא מהמניי�:הצ

  
  :הצעת החלטה

  .בהקד�י, לביצוע מזרחהסמו% לקיר ב , כפי שהוצגה לנומאשרי� ביצוע תכנית הכבש
  .וידו� לחודעל ידי ההנהלה והמועצה  קבדינושא הנגשה לעזרת נשי� י

  איש 31משתתפי� בהצבעה 
  

  תוצאות ההצבעה: 
  ההצעה התקבלה   .  כל השאר בעד,  נגד 0, נמנע 1לא משתת� בהצבעה,  1
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שנת תשע"דפרוטוקול אסיפה כללית שנתית ל  

  01.04.2014יו� שלישי א' בניס� תשע"ד 
  

לתקנו�, החלה הישיבה לאחר חצי שעה  6ועל כ� לפי סעי�  ,) לא היה מניי� חוקי ע"פ התקנו�20:00בשעת האסיפה, (
  חברי�. 31. הגיעו הטיצבובנוכחות כל החברי� ש

  �.יהאספה מ� המני ) ולאחר מכ� וקולראה פרוט$באספה שלא מהמניי�האספה בחרה לדו� קוד� בנושא הכבש (
  

  האסיפה בחרה לניהול האסיפה במר גיא מייק.
  

  :האסיפה מ� המניי�
  

  נושאי הדיו�:
  

  .2013הצגת דו"ח ביקורת לשנת 
  

  דוח ועדת ביקורת. הדוח הועבר במלואו למזכיר העמותה.
  

  סוקר את עבודת ועדת הביקורת בשנה האחרונה.   $עוזי איזביצקי
  הייתה שונה בהשוואה לשני� קודמות 31.12ורת לשנה שהסתיימה ביו� הביק

  בסמו% והממצאי� וההמלצות הוגשו להנהלה $ כל  השנהא. הביקורת נערכה במהל%         
  בסופה] רקהיינו במהל% השנה [ולא  גמר הבדיקות,

  חד ראוי לציי� כי ההנהלה מינתה לצור%  טיפול בדוחות הביקורת  חבר הנהלה מיו
  , אלעזר יפה שעמד בקשר ע� וועדת הביקורת. 

  מרבית הממצאי� נמצאו $לשמחתנו
  נכוני� וההמלצות נתקבלו.

  המהווה חלק מתכנית בקורת שמטרתה  ,ב. הביקורת נערכה על פי תכנית בקורת
  פעילויות העמותה והנושאי�  הקשורי� לה, במש% מחזורמגוו� כל הייתה ל"כסות" את 

  שני�. באופ� שלא יהיה נושא שלא ייבדק במחזור תקופת  3 $בקורת של כ 
  עפ"י הנושאי� שאיתרנו.מוצע להמשי%  ה"כסוי" במש% השנתיי� הקרובות $ביקורת. היינו

  לחוק העמותות, המחייב ביקורת מקיפה [חתירה  30נערכה על פי סעי�  ג. הביקורת
  חייבת כשירות בעריכת ביקורת וכל זאת ] מליעדי� דבקות למטרות, ייעול, וחסכו�

  במטרה להפנות את קשב ההנהלה לענייני� שיכולי� לשפר מצב קיי�. יש להקפיד 
וחשוב שאחד מהחברי� יהיה מתחו� ראיית  שבוועדת בקורת יהיו אנשי� שהוכשרו לביקורת

  החשבו�.
  וא ד. בנוס� לכ%, פרסמה ההנהלה יחד ע� ועדת הביקורת קול קורא לחברי� לב

  ולעניי� זה שימשה הוועדה כוועדה $ולהתלונ�  בפני הוועדה על כל עניי� הנוגע לעמותה
  כלי זה לא נוצל מספיק.לדעתנו .ראוי לציי� כי $אומבודסמ�$לקבלת פניות הציבור

  דגשי� היו שוני�, נאלצה ההנהלה כיוו� שבשני� קודמות, ה$ה. א� נחזור לביקורת
 �  שוני� שלא נבדקו בעבר שני� רבות  ומפאת מגבלותלהתמודד ע� ממצאי� מתחומי

  זמ� היא  תצטר%  לקבוע תכנית עבודה ע� סדר קדימויות, האצלת תפקידי� ואחריות  
.�  כדי לטפל בהמלצות. ואני מניח  שעניי� זה יושל

  חבר הוועדה אהרו� כה�, יפרט מהממצאי� ומההמלצות שיישלחו ,כמדי ברשותכ�,  ו. עכשיו ,
  מט של דוח שנתי לרש� העמותות חברי� יוכלו לראות פרטי�  נוספי� שנה, בפור
  .במזכירות

 לשנה נוספת. ,איני מגיש מועמדותי לוועדה$ ז. הודעה אישית
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  , ומציג אותו בפני חברי האסיפה הכללית.  2013ח "מקריא מתו% דו עו"ד אהרו� כה�

  רנט של הקהילה.דוח ועדת הביקורת המלא יופ1 במייל הקהילתי ובאתר האינט

       

  החלטת ועדת הביקורת: 

  לאשר אתהכללית אנחנו מאשרי� את קבלת הדוח הכספי האמור וממליצי� לאסיפה 

  הכספיי�.  הדוחות 
  

מבהיר שהפעילו שיקול דעת מה לשלב בדו"ח השנתי מתו% שלל הנושאי� שטופלו  $לשאלת מיקי טוכפלד  $עזי
  אי� תפעוליי� מטופלי� על ידי ההנהלה. במהל% השנה, שאר הנושאי� שרוב� הוא נוש

  

  

  גידי: אנו מודי� לחברי ועדת הביקורת על עבודת� מש% השנה ועל הכנת הדו"ח השנתי.

  

  2014בחירת ועדת ביקורת לשנת 

  :2014מוצעי� לוועדת הביקורת לשנת 

 .056139157עו"ד אהרו� כה� ת.ז.  .א

 022467666עו"ד דני לרנר ת.ז.  .ב

 054691670רו"ח דני קליק ת.ז.  .ג

  
  בחירת חברי ועדת הביקורת אושרה פה אחד ע"י האסיפה הכללית. החלטת האספה הכללית:

  
  

  2013אישור הדוחות הכספיי� לשנת 
  

  . $2012ל 2013יו"ר ועדת כספי� מציג את הדוחות הכספיי�, והשוואת� בי�    –ארז קוטנר 
  ניקיו�. לתשומת לבכ� נושא השכר ירד היות והניקיו� עבר משכר לתשלומי� לקבל� 

  . אי� הפרשי� בנושא המזומני� העמותה יציבה.$2012בסה"כ היתרות דומות ל
  נעשו הרבה פעילויות ע"י העירייה: איטו� הגג ואיטו� בקירות הבניי�. 

  הפעילות השוטפת הזו שהעירייה עושה לכל מבני הציבור ללא תמורה כספית לעמותה.
  עזרתו הרבה בכל הנושאי�.זה המקו� ג� להודות למר מושיק גולדשטיי� על 

  
  צרי% להוסי� באור בדוח הכספי שלא נית� בדוחות הכספיי� ביטוי לשירותי�    $עוזי איזביצקי

  שנתקבלו ללא תרומה.      
  

  בנושא קופת הצדקה ,  היות ואברה� אשר וחיי� זר כבוד פרשו לקחו על עצמ�  מר    $ ארז קוטנר 
  ר לאור פניות הציבור התור� , יתעדפו ישראל לקס, אליהו ארנפלד ועמיר� סב�, אש

  את התרומות לצדקה לעניי עיר% יותר.
  

  החלטת האספה הכללית: 

 .2013האסיפה הכללית מאשרת את  הדוחות הכספי� המתוקני� לשנת  .1

ע , רו"ח ברקובי1 ושות' מרחוב יהושבדוחות העמותה האסיפה הכללית מאשרת את המש% מינוי רו"ח המטפל .2
 ."ט  ע"פ שכרו עד כה תו% עדכו� נורמטיבי, וכ� את שכבני ברק 5
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  .$2014 ותחזית ל 2013דוח הנהלה לשנת 
  

  .2013גידי יו"ר העמותה מציג את דוח ההנהלה לשנת 
  

  .% הבדיקה והובא לאספה הכלליתילי� תהמבוצע פרויקט הנגשה. הסת  .1  $ בניי�
  נגשה לבניי�. תרומת מש'  ביר לשיפור הה $בוצע משטח גרנולט  .2  
  תרומת מש' בורשטיי�.  $ הנגשה הגברת הבוצע מעקות ל  .3  
  חל שינוי ניכר בכל הניקיו� בבני�.  –הוחל� קבל� הניקיו�   .4  
  הגב' שרייר ז"ל. תרומת חלונות בעזרת נשי� תרומה ע"י משפ' עזרא לזכר – $2014בוצע בי  .5  

  
יש נו נותני� דגש מיוחד לפרויקט זה. . א$2014משי% ביו $2013שהתחיל בחדש וחשוב פרויקט   :קהילה תומכת

סוקר מצבי� אפשריי� בה� לצוות קהילה תומכת  מקרי� שכבר מטופלי� ותומכי� בקהילה.
מרוכזת מקצועית על ידי העובדי� הסוציאליי� יש "ארגז כלי�" היכול לסייע לפוני�. הפעילות 

  חברי הקהילה.
המידעו� מגביר את  ברמה מצוינת.ופתוח  יכלי דמוקרטי אמיתלנו יש . החזות שופרה לעי� ערו%  :מידעו�

.�  הרגשת הקהילתיות ומעלה לדיו� נושאי� משותפי
. חל גידול רב בספרי ואנו מודי� לה ולגב' ציפי זר כבוד מטופל בעיקר ע"י הגב' ברקובי1 ברברה  :הספרייה

�  .התוכ� בעזרת תרומת משפ' לביא לזכר הוריה
  

  העמותה: �י� לקהילה המשתמשי� בבנייגופי� סמוכ
בארועי� שהיא היא נועדה עבור ילדנו ונכדנו. יש פעילות רבה לילדי�, זו פעילות ברוכה.    – מרחביה

 .�עו"ד חברינו עמותת מרחביה  מנוהלת ע"י מארגנת לפעמי� רואי� מעל מאה משתתפי
� של פעילות למגזר זה שכ� ה� זה חוס% להנהלה ייזו . ואנו מודי� לו על פעילותו אלעזר יפה

  עושי� זאת בצורה טובה מאד. 
ו מבקשי� שעמותת מרחביה תקפיד על ההנחיות והחזרת האול� לכשירות אניחד ע� זאת 

  בתו� הפעילות תו% הקפדה על רמת הניקיו� בצורה יותר טובה מבעבר.
  אמתי ומוצלח של עשייה.  עוג�גוונות. של המועדו�. פעילות והרצאות מתודות רבות למתפעלי�   $ מועדו� אחיעזר

  
  מודי� לחברנו אהרו� ונדרוולדה על שנת עשיה זיסיפית נוספת.   $ועדת בית הכנסת 

כולל פעילות ביו� השואה  $2014. מתוכננת פעילות רבה ל $2013 הציגה את הפעילות בב� כוכב חנה   – ועדת תרבות
וכ� מפגש סופרי� נוס� והפע� ע� חיי� באר בנושא ירושלי� יר השכל, הקרוב ע"י מר אמ

  .$2014מתוכננת עוד שבת  קהילה ב .פעילות ליו� הזיכרו� והעצמאות
  

�  . 2014יו"ר הוועדה ארז קוטנר , הציג את עיקרי תקציב   $ ועדת כספי
  4. $470,000והוצאות מתוכננות כ4   $495,000 כ $2014התקציב דומה בגודלו ל

כל יו"ר ועדה אחראי לניהול הסעיפי� שבתחומו ולאישור  –יש שינוי בהתנהלות התקציבית   
  ההוצאות בנושאי הוועדה שלו. על מנת לשלוט יותר בנושא ההוצאות.

  
  .2014: האסיפה הכללית מאשרת את תקציב החלטת האספה הכללית

  
  

�  א. מיד�. :ער%ו רש
  
  

  דאישור פרוטוקול האספה הכללית תשע"
  

  
  גידי פרישטיק                       ארז קוטנר       

  
� יו"ר העמותה          יו"ר ועדת כספי


