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נוכחים:

מניין חוקי של חברי העמותה )נציגי כ 30 -משפחות(

על סדר היום  -בנית משכן קבע – מצב קיים והצעות
 .1מצב קיים במגרש ברחוב הפרחים
החבר מאיר דהאן סקר בפני האסיפה את ההשתלשלות ועד למצב הקיים במגרש
המוקצה לעמותה לבנית משכן קבע.
• עד כה הושקעו:
 oעל ידי חברי הקהילה  1,001,130ש"ח
 oעל ידי העיריה  355,277ש"ח
 oבסה"כ  1,356,407ש"ח
• יתרה בחשבון בניה כ 150,000 -ש"ח
• יתרת תקציב עיריה למימוש כ 350,000 -ש"ח
נכון לעת זו המגרש נותר במצבו כבשנתיים האחרונות  -המגרש כוסה באופן חד צדדי על
ידי העיריה ובהבטחת השבת מצב לקדמותו.
 .2חלופות אפשריות בתיכון "אביב"
החבר מאיר דהאן סקר בפני האסיפה את החלופות שנבחנו להקמת משכן קבע – בשטח
תיכון "אביב" בשנה האחרונה.
החבר מאיר דהאן הציג בפני האסיפה את שתי החלופות הקיימות:
א .תוספת שטח על חשבון רחבה חיצונית
 oמספר מקומות – כסידור שבת רגילה כיום ) 110גברים 70 ,נשים(
 oהקמת קיר פריק )ברחבת "עזרת גברים"( לצרכי חג/ארוע
 בית הכנסת כמופרד ,שקט ,מכובד בזמן תפילות
 תוספת מקומות לאירועים מיוחדים
 oיש אפשרות להשאיר את הציוד שלנו רוב הזמן
 oאין עצמאות מוחלטת – לא ניתן לרהט קבוע
 אמדן תקציבי כולל :יציקות ,מעטפת ,גמר ,קיר פריק ,מיזוג,
תאורה –  850,000ש"ח
ב .בניה על גג מלתחות אולם ספורט "אביב"
 oשטח כ 300 -מ"ר
 מספר מקומות – סה"כ  300 – 275מקומות
 oעצמאות מוחלטת – ניתן לרהט קבוע
 אמדן תקציבי כולל :מעטפת פנים וחוץ ,גמר ,מיזוג ,תאורה ,ריהוט
קבוע  1,750,000 -ש"ח

 .3נערך דיון ובסופו הצבעה והוחלט )ללא מתנגדים – 1 ,נמנע(:
•
•
•
•

העמותה פונה למימוש משכן קבע בתיכון "אביב" ,על גג מלתחות אולם הספורט,
כחלופה לבניה במגרש ברחוב הפרחים
עם חתימת הסכם עם העיריה למשכן קבע בתיכון "אביב" העמותה תוותר על זכותה
במגרש ברחוב הפרחים
ייעשה כל מאמץ לקבלת פיצוי עבור הכסף שהושקע במגרש ברחוב הפרחים
עו"ד אלי סיימון ייצג משפטית את העמותה
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