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ברעננה
מניין חוקי של חברי העמותה

נוכחים:

 .1דוח כספי
רו"ח ניתאי ולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח הכספי לשנת 2016
רו"ח ניתאי ולנשטין סקר בפני האסיפה את הדוח המילולי לשנת 2016
הדוחות הכספיים לשנת  2016והדוח המילולי לשנת  2016אושרו פה אחד ע"י האסיפה הכללית.
 .2תקציב העמותה
החבר דרור הר-חן הציג את תקציב שנת  .2017נערכה הצבעה ,והתקציב אושר פה אחד.
 .3בעלי תפקידים:
א .בחירות לועד העמותה – חברי הועד :דגן זינגבוים ,דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,מיכאל איפרגן ,ספי מי זהב ,עופר
קלאוזנר ,רון חן ,שמחה ארונסון
ב.

בעלי זכויות חתימה
הוחלט כי ספי מי זהב ,עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יחזיקו בזכויות החתימה על פי פרוטוקול מורשי חתימה
כדלקמן :חתימתם של שנים מהמורשים עד לסכום  40,000ש"ח ,ומעל לסכום זה דרושה חתימת שלושה.

ג.

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

ד.

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

ה.

נקבעו חברים/ות לועדות שונות בקהילה –
ועדת תרבות – ארז ברט ,ליאורה אופיר ,ספי מי זהב ,עדי בירן
.i
גיוס ומימון מבנה קבע – דן טולדנו ,דרור הר-חן ,יוסי פריד ,מאיר דהאן ,עשהאל קרפיול.
.ii
החברות/ים הבאים התנדבו לקחת חלק בפעילות עיצוב מבנה הקבע והפיקוח על הביצוע – אביתר
.iii
הכהן ,אושרה ארונסון ,גליה בסול ,דן טולדנו ,דרור הר-חן ,חיים אילוביץ ,ירון צוברי ,מיכל ברט ,משה
מכטינגר ,עופר קלאוזנר ,קרן קלאוזנר ,שי בירן ,שמחה ארונסון.
דרור הר-חן יודיע ויסנכרן את החברים עם הפעילויות המתבצעות עם משרדי העיריה והאדריכל.

 .4עדכון לגבי מבנה קבע:
א.
ב.
ג.

החבר דרור הר-חן סקר את הסטטוס של התהליכים ,אבני הדרך וצעדים צפויים בהיבטים של ההסכם
המשפטי שנחתם עם העיריה ,תזרים מזומנים הנדרש והתחיבויות לפיהם.
התקציב מבוסס על השלמת גיוס תרומת כלל החברים על סך  14,400ש"ח כפי שנקבע בתקנון העמותה.
נקבע כי תחודש הפניה והגיוס לחברים שעדין לא השלימו תרומתם זו.

ד.

תשלום בפריסה לתשלומים אפשרי בהחלט – במקרה של תשלומי אשראי לא תוכל העמותה לעמוד
בכך עקב שיעורי הריבית והם יושתו על המשלם ,על כן במקרה של תשלומים מומלץ בצ'קים.

 .5נושאים נוספים:
א .שקט בתפילה – החברים העלו את הצורך להקפיד על השקט בתפילה ,בכל מהלכה – אחריות הכלל
נדרשת גם במשמעת עצמית וגם באכיפה חברתית.
ב .תורנות קידושמוז – בעוד חברי הועד מסייעים בעריכה ופינוי  -כל התורנים נדרשים לבצע את כלל
חובת התורנות – סיוע בעריכה ,פינוי ,שטיפה והשבת הסדר בסיום הקידושמוז.
ג .תורנות פתיחה – על מנת שהתורנות תהיה בעלת ערך ותסייע לגבאים ,התורנים נדרשים להגיע בזמן
מוקדם מספיק וזאת על מנת שבית הכנסת יעמוד מוכן לתפילה בזמנה.
ד .כמהלך דיון שהתקיים בין החברים בנוגע לסדר התפילות בערב שבת ,עלה הצורך להזכיר ולחדד כי
בשבתות תקופת שעון הקיץ תפילת מנחה תמשיך להתחיל  5דקות לאחר כניסת השבת ,זאת על מנת
לוודא את מסגרת הזמן.
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

________________________

חבר – עופר קלאוזנר:

________________________

