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לתקנון החלה הישיבה לאחר חצי  6לא היה מנין חוקי ע"פ התקנון , ועל כן , לפי סעיף  ) 20:00בשעת האספה (
  חברים.  19וכחות כל החברים שכן באו. נוכחים שעה בנ

  מיק גיאהאספה בחרה לניהול האספה במר 
  

  נושאי הדיון :
  
  

  :2018לשנת (הדו"ח המילולי) דו"ח ההנהלה 

  יו"ר הקהילה):מידן, אלדן  - (סקירה להלן הדו"ח המילולי
  
  ועדת בנין: . 1

 
  תודה לאב הבית, אריה סולומון על ההשקעה הרבה.  .א
 .המקלט וסידורו ניקיון נדרש   .ב
 פיקוח ע"י אב הבית.ב–ין יהניקיון עם קבלן הניקיון ע"י יו"ר ועדת הבנחידוד נהלי  - ניקיון  .ג

  
 ועדת תרבות: . 1

   . (מונה לפי סדר קלנדרי)אירועי תרבות בקהילה השנה  19נערכו כ 
 אביחי ירום.מר  –ו לעומד בראשו ישראל ועל כך תודתנ חלקם בסיוע המדור למורשת

  בנושא צמחי מרפאהרצאה  –טו בשבט ארוע  – 01/18  .א
 המדור למורשת ישראל.בסיוע  –ים דלפורים ליפעילות  – 02/18  .ב
 של הרב יוסף צבי רימון.שיעורו  –חג הפסח לקראת  – 02/18  .ג
 ג'ינסבחזנות  –הגדול שבת  – 03/18  .ד
 הגב' נעמה גליל מיד ושם.מפי אה צהר –השואה יום  – 4/18  .ה
 של יצחק פורתבארגונו  –בהשתתפות האלוף מתן וילנאי  ןהזיכרויום טקס  – 04/18  .ו
שנה  50קהילתי כולל סרט ל  עואירועם חזנות חגיגית תפילה  –יום העצמאות  - 04/18  .ז

 לקהילה.
 .המדור למורשת ישראלבסיוע  –ע"י אלידע בר שאול הרצאה  –ירושלים יום  – 04/18  .ח
 של עו"ד גידי פרישטיק.בארגונו  –שנה למדינה  70ליל שבועות בסימן תיקון  – 05/18  .ט
 פרשת בהעלותך.שבת  –ת עבודה זרה סיום מסכ  .י

מחזורים בארגון אורית ברנט ובסיוע המדור למורשת  2 –פעילות לנוער לקיץ  - 06/18  .יא
 ישראל.
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ובעזרתם הרבה של המדור בסיוע  –של עדן הראל ועודד מנשה מופע  –באב טו  – 07/18  .יב
 .מושיק גולדשטיין וחברנולמורשת ישראל 

 מסכת זבחיםסיום  – 09/18  .יג
 של עו"ד יעקב שטרן.בארגונו  –לצעירים  עאירו –טיש טד  – 09/18  .יד
 בארגון איילת סקסטין. –מעגל הנשים  - פעילות מיוחד בשמחת תורה - 10/18  .טו
 קידוש החתנים המסורתי. -10/18  .טז
 צאת ספרו החדש.עם  –דור קהלני גע"י אביהרצאה  – 10/18  .יז
 לילדים ולנוער עאירו –חנוכה  – 11/18  .יח
 שמות.פרשת  –שיעורי תורה מפי הרב אליעזר מלמד והרבנית ענבל מלמד שבת  – 12/18  .יט

 
 ועדת בית הכנסת: . 2

  יעורים ענפה, למבוגרים ולנוער באמצע השבוע ובשבת,פעילות ש  .א
  פרופ' שוורץ וכן משנה יומית ע"י אהרון וונדרוולה.ע"י שיעורי הרב וסרמן, שיעורי 

. כולל יום שלישי לנוער ולמבוגרים בארגונו עמירם סבןוכן פעילות כולל יום שישי בארגונו של 
בארגונו ישראל שטינמץ. והשיעורים לנשים בשבת בבקר  של פרדי אלגמיל. פעילות לנוער בשבת

ואחר הצהריים (בבקר בארגון ציפי סבן מיכל פרישטיק ואחר הצהריים בארגונה של הגב' עידית 
 ונדרולדה). עמכם הסליחה אם שכחתי מישהו.

 תפילת ילדים בשבת בארגונה של אורית ברנט ותהילה סבן.  .ב
 

 כללי: . 3
 ע"י הגב' יהודית שטרן.נמשכת בצורה חרבה ומכובדת אחיעזר  פעילות מועדון  .א
תודות לחברי המערכת  ומגווניםמושקעים  תגיליונוממשיך במרץ להוציא הילה ביטאון הק  .ב

 בניהולו של אילן אחיטוב. 
 לחברנו מיקי טוכפלד.בכל העת  תודות מעודכן  –אתר אינטרנט   .ג

  
  

  עד כאן הדו"ח המילולי
  

  מאושר על ידי האסיפה הכללית 8201לשנת הדו"ח המילולי    החלטה:
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  י חברי העמותה אישור דו"ח כספי והעסקת רו"ח על יד

  יו"ר ועדת הכספים ארז קוטנר): - (סקירה
  והשוואתו לשנה שנסתיימה.  2018מציג את הדו"ח הכספי לשנת 

 .2018מציג את הדו"ח הכספי לשנת  . 1
 דמי החבר.  164,000מתוכן  382,000הכנסות כ  . 2
 התמיכה בנזקקים בתאום מול מח' הרווחה בעיר. 110,000קופת הצדקה מנוהלת בנפרד ונעה על כ  . 3
  השנה. ₪  59,000העיריה תמכה השנה בעמותה בסך של כ  .4
 מאוזנים. די (פחת חשבונאי) אנחנו ןלבנייבתמונה הכוללת, בניכוי הפחת  .5
 .2019יב בהתאם גם נבנה תקצ .6
   203854בבנק  31/12/2018היתרה ליום  .7

 . ₪ 8030וצקים דחויים  , מזומן  80,469היתרה נכון להיום, בבנק 
ועדת התמיכות וסביר להניח  שתיפג 6/19בזמן כנדרש. רק בסוף  לעירייההוגשה בקשת תמיכה  .8

 שמציב את המצב הכספי השוטף על הקצה.דבר  –יש סיכוי שנראה את כספי התמיכה  8/19ף ושבס
 תודה לברברה על הטיפול השוטף בכספים , פעולות בבנק והנפקת קבלות. . 9

  הערות מיוחדות:  .10
כת החשמל ע"י החלפת המנורות והפרוגקטרים נעשה מאמץ להקטין את צרימחד  – סעיף חשמל

עיף החשמל ירד מ סלכן  –עקב גביית יתר  ₪ 8000לגופי לד וכן בוצעו החזרות מחברת החשמל של 
  .19,000שנתי ל  40,000

. הקופה לא גרעונית אך יש 109,000הוצאות  101,000, הכנסות  57,000כיום יתרה  –קופת הצדקה 
 וראויה. מאוזנתמתנהל בצורה  כה"בס -גת הנתוניםהפרשי עיתוי בהצ

  
  ה אחד.פ  הדו"ח הכספי מאושר על ידי האסיפה הכללית החלטה:

  דיון בהמשך העסקת רו"ח העמותה .

  ההתקשרות המשך הועלה להצבעה אושר פה אחד, לאשר : החלטה
  ואת שכר טרחתו .יתמר שניר אעם רו"ח 
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  :8201דו"ח ועדת ביקורת לשנת 

  
ועדת הביקורת מאשרת כי בחנה את כל אישורי העמותה והדו"חות הכספיים ומצאה אותם תקינים 

 וממליצים לאספה הכללית לאשר את הדוחות הכספיים. ולשביעות רצונה.
  

 : (מצטט מעיקרי הדו"ח) הנקודות העיקריות שעלו הן, ועדת בקורת:  עו"ד נתן שפטלוביץ

  נדרשת הקפדה ביום הוראות ההנהלה והרב ולא לסטות מהנוהל והפרוטוקול הקיים.
 בטיפול  –בות המצטברת בקדמת ארון הקודש יש לטפל ברטי

  פעילות התרבות הרבה ומקווים שפעילות יפה זו תמשך.אנו מברכים על 
  

המכובד מזה למעלה מ  ןהזיכרום וברכה מיוחדת לחברנו יצחק פורת אשר נושא בעול ארגון טקס י
 שנים ובהזדמנות זו קוראים לו להמשיך בעשיה זו גם בשנים הבאות. 35

  נדרשת הקפדה וביצוע נוהל השימוש באולם בית אהרון לרבות נושא הכשרות בארועים.
  

  העמותה ולא נמצאו חריגות.השנה נבדקו חשבונות הבנק של 

 
   : 2019לשנת  בחירת חברי ועדת ביקורת

  לרנר עו"ד דניאל כהן ועו"ד אהרון , מר מיקי טוכפלדהחברים 
  .תמוצעים לכהן בוועדת הביקור

  

   החלטה:
האסיפה הכללית מאשרת את חברי ועדת הביקורת ומאשרת את דו"ח 

  ועדת הביקורת.
 

  אלדן מידןוערך:  רשם
  

  
  
  
  

  צורי פלד            אלדן מידן
  

  העמותה   מזכיר          העמותה יו"ר  
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  ילה בעת היזכור.הוהחלטה בנושא קריאת שמות חברי הק ןהמניימן  אאספה של
  

   דיון
  

  :את הנושא ואת המצב כיוםמציג  –יו"ר הקהילה מידן אלדן 
פעמיים בשנה,  אתנוארבע פעמים בשנה שיש יזכור , מוקראים שמות כל חברי הקהילה שאינם עוד  ךותכיום מ

  דקות בכל פעם. 15דבר שוארך כ  ביום הכיפורים ובפסח.
  

  קראים מהר ובצורה לא מכבדת.לא שומעים את השמות, הם מובפועל  – טיןסאיילת סק
השמות רק פעם  רשימה של הנפטרים ולא תהיה הקראת שמות כלל, או לחילופין הקראת המציעה שנעמיד בכניס

  אחת ביום הכיפורים ופרסום רשימה שניתן יהיה לעקוב אחרי הקראת השמות.
  

השמות הינה מתן כבוד למייסדי ובוני הקהילה וזה כבודו של בית הכנסת וכבודה של קריאת  – מיקי טוכפלד
  דקות פעמיים בשנה , זה בהחלט לא  אסון להזכירם. 15ות המייסדים ולהזכירם. הקהילה, לזכור את האב

  .מה שכן, ראוי להוציא רשימה מודפסת מעודכנת ולחלקה לפני היזכור אקט חינוכי חשוב.גם זהו 
  

  ולקרא בכל יזכור מתוך הארבעה רבע בכל פעם.  4לחלק את הרשימה ל  עצימ – ישראל גולדפארב
  

  יש חשיבות חברה לחברי הקהילה והם מצפים לשמוע את השמות והקראת ביזכור.  - יהודית שטרן
  לדעתי צריך להמשיך ולקרוא פעמיים בשנה ובקול רם שיוכלו לשמוע.

  
  

   החלטה:
ות חברי את שמביזכור מחליטה להמשיך לקרוא פעמיים בשנה האסיפה הכללית 

  ביום הכיפורים ובפסח. ,הקהילה שאינם
  ות. מיש להוציא רשימה עדכנית ולהפיצה לפני קריאת הש

  לוודא הקראתה בקול רם שניתן יהיה לשמוע גם בעזרת הנשים.יש 
 

  אלדן מידןוערך:  רשם
  

  
  
  
  

  צורי פלד            אלדן מידן
  

  העמותה   מזכיר          העמותה יו"ר  


