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 1פרוטוקול ישיבה 

 ( שמואל דקל2( דוד יערי , 1 – חברי הנהלה היוצאים: משתתפים

 מנחם ,ברקו  (3 ר ,( שמואל שוורצ2( צביקה שטיין , 1 – חברי הנהלה הנכנסים                    

 וקנין איציק.( 5דוד שגיב ,  ( 4                                                           

הנהלה הנכנסת מברכת ומודה לחברי הנהלה היוצאת בברכת ישר כוח ובשם כל חברי  – ראשית .1
 הקהילה על התנדבותם הברוכה וכמובן כל אחד ואחד מחברי הקהילה שנוטלים תפקיד. 

 חברי ועדת ביקורת ואחרים. ולל חברי ועדת תרבות כ
 

 לדברי תורה, סעודה שלישית , כול –יו"ר  –א. איציק וקנין  – חברי הנהלה הנכנסים )שנבחרו( .2
 וכן תורמי סעודה , דובר. קניות לסעודה                                                            

 חזנות , תפילות . –צביקה שטיין ב.                                                       

 גיזבר –ג. דוד שגיב                                                       

 אולם –ד. ברקו מנחם                                                      

 תחזוקה , חשמל וכו'.  –ה. שמואל שוורצר                                                     

 ומחליף בתפקיד המידת הצורך את צביקה שטיין.                                                        

כן הוחלט שכל אחד ותפקידו אך כולם מסייעים אחד לשני כדי שנשרת את הציבור על הצד הטוב 
 איציק וקנין ודוד יערי . –כל הטיפול עם המוסדות ימשיך כפי שהיה , הטיפול יהיה בידי  ביותר.

 

  –חברי ועדת תרבות 

 הנהלה מבקשת מחברי ועדת תרבות להמשיך בכהונתם , והם:

 צביה זידובר •

 שושי דקל •

 שיש שבתא )קרש( •

 חבר הנהלה )וקנין יצחק / ברקו מנחם( •

 נאחל להם בהצלחה במשימתם ועבודה פורייה. 

 

  –חברי ועד ביקורת 

 נבחרו באסיפה הכללית והסכימו לקבל את התפקיד. 

 וולר חיים •

 יקי פרידמן •

 נאחל להם בהצלחה במשימתם ועבודה פורייה. 



 והנכנס יבצעו חפיפה מדויקת. גזבר היוצא  01.01.18 –ב  .3
, כנ"ל חברי הגמ"ח יחליפו 31.12.17מר דוד שגיב יקבל  לידו את היתרות המדויקות ליום 

 תפקידים ויקבלו את היתרות המדויקות שעומדים לרשותם לפעילות.  
גמ"ח שהגישו את מועמדותם באסיפה הכללית חזרו בהם למחרת וביטלו את יצוין שחברי ה

 :           החברים שהתנדבו והסכימו לקבל לידם את התפקיד של ניהול הגמ"ח הם  .הסכמתם
 על כך תודתנו.  פולק צבי, והופמן יעקב, 

 
 

מר ברקו מנחם העלה הצעה, שיש לחדול להעמיד את האולם לרשות הציבור הרחב  – האולם .4
, ואכן התקבלה ההחלטה ברוב, שאכן האולם יעמוד לרשות הקהילה בלבד בשבתות בשבתות

 לשימוש של חברי הקהילה.

 כמו כן הוחלט: 

 לשבת שלמה. ₪  500לערב, ₪  300דמי שימוש לחבר ביום יום באולם יישאר כפי שהיה 

 בערב. ₪  1,200בבוקר, ו₪  800יעמוד התעריף על  -לציבור הרחב 

 ההסכמים שהובטחו לקהל הרחב בשבתות ע"י ההנהלה היוצאת יכובדו.כמו כן כל 

 

נבדקת אפשרות למצוא קורא קבוע בטיפול של צביקה שטיין , כמובן כל חבר  –קריאה בתורה  •
 שמעוניין ורוצה לקרוא זכות קדימה לו במידה שיהיה מעוניין לקרוא.   

 –נת נדבת ליבו יהיה פעמיים חי הנהלה קיבלה החלטה שכל עולה לתורה , מת –עלייה לתורה  •
36 .₪ 

נושא המעלית היות ולחלק מחברי הקהילה לא משתתפים באסיפה הכללית, ברצוני להבהיר  •
נברגר , דוד יערי ואיציק ימשה וה"ה שהתקבלה החלטה לעשות מעלית ונבחרו לתפקיד הנ"ל 

 וקנין. 

 

עם קבלת  מים בעירייה לאישורהוא הכין תוכנית אשר נמצאת בשלבים מתקדוהועד פנה לאליעזר פרוכטר 
חברות מעליות לקבלת הצעת מחיר.  3האישור הנושא יועבר למהנדס שיתן לנו נתוני כמויות לצורך פניה ל 

עם קבלת הנתונים בצורה ברורה ובצורה מדויקת הנתונים יוצגו לחברי הקהילה לצורך קבלת החלטה 
 לדרכי המימון. 

 

  –נושא ביטוח פנסיוני של העובדת  .5
הנושא טופל , הכל נעשה בהסכמה עם העובדת והדברים נעשו לפני חודשיים, הטיפול בנושא 

 הסתיים בחודש זה.
 

על  101יחתום על הסכם עבודה , על תנאי שכרו וכו', תוך מילוי טופס  –כל עובד שיעבוד בעמותה  .6
 ני עבודה.כל פרטיו ודף נוכחות מסודר. על הדברים הנ"ל יש להקפיד עפ"י כללים של חוק די

 
 

 יעילהעמותה תעדיף שהמרצים יפתחו תיק עוסק פטור או אחר , יקבל שכר סופרים וכך הדבר  .7
               מסודרים בהסדר של שכר סופרים מרצים ה 2שישנם ין צייותר מבחינת העמותה .יש ל

 מסיקה.רב וה נתנאל ברקוביץ הרב  –והם 
 .חדשור ידאגו לאיש 2018, בשנת  2017ישור בדבר שכר סופרים לשנת לאלהם  נו דאג



 יצוין שמדובר במרצים שמלמדים בכולל.
 

הנהלה פונה לחברי הקהילה בדבר הצעות כדי להצעיר את הקהילה במטרה להביא לכאן משפחות  .8
צעירות ולצרפם לקהילה. הנהלה קשובה לכל הערה , הארה , בקשה של פניה , תהיה בכתב עם 

 נימוק סביר. 

 

ההנהלה  מודה שוב לחברי הנהלה היוצאת מודה לכל החברים שנותנים אמון בחברי הנהלה הנכנסת 
 ומצפה לשיתוף פעולה פורה כי הכל רק בשביל כולנו.

 

                     

 

 בברכה                                                                                           

 חברי הנהלה                                                                                                                       

 

  

 חבריה.  יבורצנושא ועדת תקנון ידון באסיפה הנהלה הבאה עם  - ןועדת תקנונושא  •

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 2018לשנת תקציב העמותה 
 בש"ח(  31.12.18 – 01.01.18)

 

 

 300,000     -  מפעילות הכנסות

 הוצאות לפעילות

 50,000                        –לכולל 

 38,000                       –לנקיון 

 20,000                   –לדף יומי 

          26,000                     –לחשמל 

   40,000                 –לתחזוקה 

    65,000                 –לאירועים 

 45,000                     –לקניות 

 13,000                  –ביטוחים 

 5,000                 –משרדיות 

____________________ 

 300,000 – הוצאות תפעוליות

         0                       – עודף

                      

 

  –הערות והארות 

 על סמך שנים קודמות בנהנהתקציב  (1

 דמי חבר, תרומות, מוסדות וכולל. –הכנסות כוללות  (2

  .לומדיםהבגביה מ –הכולל מממן כמעט את עצמו  (3


