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אשר נתכנסה ביום י"ט בסיון תשע"ט  22ביוני 2019
ברעננה
מניין חוקי של חברי העמותה –  28בתי אב

נוכחים:

 .1ליו"ר האסיפה נבחר עשהאל קרפיול.
 .2דרור הר-חן עדכן סטטוס פרויקט הבניה ואבני הדרך הבאות.
 .3דרור הר-חן עדכן מצב גזברות העמותה – חשבונות ,תרומות.
 .4תקציב העמותה
דרור הר-חן הציג את תקציב שנת  .2019נערכה הצבעה ,והתקציב אושר פה אחד.
 .5דוח כספי
רו"ח ניתאי ולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח הכספי לשנת .2018
רו"ח ניתאי ולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח המילולי לשנת .2018
הדוחות הכספיים לשנת  2018והדוח המילולי לשנת  2018אושרו פה אחד ע"י האסיפה הכללית.
 .6על מנת לקבוע את הרכב הנהלת העמותה הוחלט לקיים דיון והצבעה בהצעה מספר  1לסדר היום )ההצעות מצורפות(.
נוסח שעלה להצבעה:
חברות בהנהלת העמותה תתנהל בסבב חובה שינוהל על ידי הנהלת העמותה המתגלגלת והאסיפה הכללית 7 .חברים/ות יתמנו כל פעם
לשנה.

ההצעה עברה ברוב קולות .נקבע כי ההנהלה תדון באופן מימושה ועל יצירת ההרכבים השנתיים.
 .7אושרו בעלי התפקידים הבאים:
א.

הנהלת העמותה – אביתר הכהן ,דגן זינגבוים ,רון חן ,יובל הרפז ,אבי טילמן ,ערן אגמון .חבר שביעי יתמנה בימים
הקרובים.

ב.

גזבר העמותה – דרור הר-חן

ג.

ועדת בניה – אביתר הכהן ,יובל הרפז ,דרור הר-חן ,עופר קלאוזנר

ד.

ועדת ביקורת  -אושר כי חברי ועדת ביקורת ממשיכים לכהן בתפקידם לשנה נוספת  -חברי ועדת הביקורת :יואל נאמן
ואלי סימון.

ה.

משרד רו"ח לעמותה  -אושר המשך מינוי משרד רו"ח חיצוני לשנה נוספת  -משרד רו"ח חגי ולנשטין ושות' רואי
חשבון.

ו.

מינוי מו"ח נוספים חברי הנהלה – יובל הרפז ,אבי טילמן

ז.

ועדת תרבות – ספי מי זהב ,קרן קלאוזנר ,קרן נאמן ,ליאורה אופיר

ח.

ועדת קליטה – אושרה ארונסון ,ורד אלטשולר ,נורית הר-חן ,רעות אבר

ט.

ועדת גמ"ח – ורד אלטשולר ,היידי ארליך

י.

פעילות עם תיכון "אביב" – ארז ברט

 .8הצעה מספר  2לסדר היום נפלה ברוב קולות.
 .9הצעה מספר  3לסדר היום עברה ברוב קולות.
נקבע כי ההנהלה תקבע את מינון הנוסחים בתפילות.
 .10התקיים דיון נרחב בהצעה מספר  4בנוסח:
כחלק משילוב נשים ונערות בקהילה לאפשר לנשים ונערות לשאת דרשה כחלק מהסבב בשבתות ,לומר דבר תורה או לברך בארועים
שונים )לדוג' ארוע משפחתי ,ארוע קהילתי( ,וזאת בסיום התפילה באולם התפילה.

הוחלט להצביע הצבעה כפולה:
בעד  /נגד ההצעה – תוצאות:
בעד –  11בתי אב
נגד –  14בתי אב
נמנע –  1בתי אב
האם הנושא הוא מהותי ומחייב רוב מיוחד כפי שמוגדר בתקנון:
מהותי –  23בתי אב
לא מהותי –  3בתי אב
תוצאות ההצבעה :ההצעה נפלה ברוב רגיל ,ההחלטה מצריכה רוב מיוחד.
על החתום:
יו"ר – עשהאל קרפיול:

________________________

חבר – עופר קלאוזנר:

________________________

הצעות לדיון והחלטה על ידי חברי
העמותה לקראת אסיפת חברים
שנקבעה למוצ"ש "שלח לך",
22/6/2019

מעלה
ההצעה נוסח ההצעה

נוסח להצבעה

דרור
 1הר-חן

חברות בהנהלת העמותה תתנהל
בסבב חובה שינוהל על ידי הנהלת
העמותה המתגלגלת והאסיפה
הכללית 7 .חברים/ות יתמנו כל פעם
לשנתיים.

נכון לעת זו יש  46בתי אב בפנקס החברים של העמותה .אין מניעה מצד
אף חבר/ה לקחת חלק ולתרום שנתיים בסבב שכזה .ההרכבים מוטב להם
שיהיו מתואמים כדי לוודא שמכלול התפקידים בהם הנהלת העמותה
נושאת יטופלו בכל הרכב .חלוקת הנטל ואף הבנת המשימה על ידי כל
החברים/ות הוגנים .כל המעונין לתרום יותר יכול.

דרור
 2הר-חן

פתיחת בית הכנסת תבוצע על ידי
ההנהלה )כפי שהיה נהוג עד לפני 3
שנים ,ונוהג ברוב בתי הכנסת(

בסבב בין  7חברי הנהלה ,על פני  60ימי שבת ומועד מדובר על 9
"פתיחות" בשנה )ובסבב של פעם בכ 10 -שנים( .הסבב שהתנהל בשלוש
השנים האחרונות בין הרכב רחב של מתפללים לא "פתר" עבור הגבאים
את עיקר הבעיה .הידע המדויק והפרטים לא מצליחים לעבור דרך סבב
רחב של אנשים שעם כל הרצון הטוב פשוט שוכחים חלקים מהתהליך
בסבב של  3.5-4חודשים ,וכתוצאה הגבאים צריכים בפועל )ברוב
המקרים( להגיע ולוודא ביצוע.

יוסי
 3פריד

לחזור להתפלל קבלת שבת בנוסח
שהתפללנו כל השנים לפני שעברנו
לנוסח קרליבך

לטעמי האישי התפילה ארוכה מדי ומעט מתישה .אני מציע לפחות לשלב
בין הנוסחים ולקבוע למשל שרק בשבת מברכין מתפללים בנוסח קרליבך.
בנוסף הנערים והנערות לא מכירים כבר את הנוסח ״המקורי״ שהוא מאוד
יפה וחגיגי.

כחלק משילוב נשים ונערות בקהילה
לאפשר לנשים ונערות לשאת דרשה
כחלק מהסבב בשבתות ,לומר דבר
תורה או לברך בארועים שונים )לדוג'
עדי ושי ארוע משפחתי ,ארוע קהילתי( ,וזאת
באולם התפילה
 4בירן

הערה :ההצעות על פי סדר קבלתם

זהו צעד מתבקש עבורנו כקהילה אורתודוקסית מודרנית המעוניינת
למשוך ולעודד נשים ונערות להרגיש שייכות לתפילה ולבית הכנסת.
אין מניעה הלכתית לכך ,כפי שקיים בבתי כנסת אורתודוקסיים אחרים
סביבנו

