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ברעננה
נוכחים:

 34בתי אב מתוך  50חברי העמותה.

ליו"ר נבחר:

מר עשהאל קרפיול.

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור הדו"חות הכספיים לשנת . 2003
אישור רו"ח חיצוני לשנת .2004
סקירת פעילות העמותה בשנה החולפת.
אישור התקציב לשנת .2004
אישור ועדת ביקורת.
בחירות לוועד המנהל.
בחירת וועדת ביקורת.
דיון בהצעות שהועלו ע"י החברים.

מהלך הישיבה:
 .1המבקר החיצוני רו"ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"חות הכספיים לשנת .2003
נערכה הצבעה ואושרו הדו"חות הכספיים.
 .2נערכה הצבעה ואושר רוה"ח החיצוני לשנת  :2004משרד רו"ח אורן הורוביץ ושות'.
 .3עשהאל קרפיול סקר את פעילות הקהילה בשנה השניה לקיומה ,תוך דגש על הפעילות הדתית ,החברתית
והתרומה לקהילה.
 .4תמי פלר הציגה את מסגרת התקציב לשנת .2004
הובהר כי כל חריגה ממסגרת התקציב לאחר שיאושר תדרוש אישור באסיפת חברים.
נערכה הצבעה ואושר התקציב לשנת .2004
 .5הוצג הרכב ועדת ביקורת הקיים :משה בסול ,ורד אלטשולר ורועי אופיר.
נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת זה גם לשנת .2004
 .6נערכו בחירות לוועד העמותה בפיקוחה של וועדת ביקורת.
לוועד נבחרו החברים :בני כהן-אדיב ,רוני פינקוס ,רון לוי ,ארז ברט ,אביתר הכהן ,תמי פלר ועשהאל
קרפיול.
 .7מורשי החתימה בחשבון העמותה ישארו בהתאם :אביתר הכהן ,רוני פינקוס ,תמי פלר ובני כהן-אדיב.
חתימתם של שנים  +חותמת העמותה נדרשת לשם ביצוע כל פעולה.

 .8החבר ניסים חדד העלה מספר הצעות:
א .דבר תורה בליל שבת ובפרט בתקופת החורף – החברים הצביעו נגד הנהגה מיידית של דבר תורה
בליל שבת ,בעיקר מחוסר כוחות פנימיים בקהילה המסוגלים להרים את הנושא .למרות זאת ,סוכם
כי הדבר ייבחן בהמשך עם גידול הקהילה.
ב .סידור בית הכנסת – סוכם כי יש להקפיד על כך שהמסדרים התורנים ייתיצבו גם במוצאי שבת
לעזור בפירוק בית הכנסת  ,בכדי שהנטל לא ייפול על אלו שבאים להתפלל בשבת אחה"צ לבדם.
ג .תרומות – הועלתה הצעה להפריש סכום של  ₪ 3,000לשנה לצדקה .הובהר כי הקהילה תורמת
לצדקה באופן שוטף ,והשנה לבדה נתרמו כבר  ₪ 750לקמחא דפסחא .היות ןלא היתה הסכמה על
סכום כלשהו ,סוכם כי הקהילה תמשיך לתרום לצדקה  ,אך תלווה זאת גם בפעילות חינוכית )בפרט
לילדים(  ,כפי שהציעו מספר חברים  ,וזאת בלא להגדיר מראש סכום מוגדר לצדקה.
 .9החבר ארז ברט הציע להקים צוות לתמיכה במשפחות החוגגות לידה או ח"ו אסון ,בכדי שהתמיכה תהיה
לאורך זמן מספיק ולא רק לטווח קצר .רוב החברים טענו כי בשלב זה הנושא אינו מצדיק פעילות מיוחדת,
אך הנושא ייבחן לאורך זמן.
 .10החברה ליאורה אופיר הציעה להקפיד על תכולת הקידושים שאינם במסגרת שמחות של חברים ,כדי
שהנושא לא ייהפך לנטל כבד מידי על החברים ,מה גם שמטרת הקידושים הינה גיבוש החברים ולא אכילה
גריידא .סוכם שהאחראים על נושא הקידושים יוודאו את הפצת רשימת תכולת הקידושים ,וכי כל החברים
ישתדלו להקפיד על הנושא.
 .11החברה מוניקה מכטינגר העלתה הצעה לאפיין מחיצה נעימה יותר לעזרת נשים ,ולא להשתמש בלוחות
המודעות של בית הספר כפי שהדבר נעשה היום.
סוכם כי היות והנושא מקובל על כולם ,החבר שמוליק תמרי לקח על עצמו לבדוק דרך מעשית להעמדת
מחיצה פרקטית וזאת תוך עמידה במגבלות שיש לעמותה בשימוש במתקנים של בית הספר )אי יכולת לקדוח
בקירות וכו'(
 .12החברה גליה בסול הציעה להנהיג תפילה לילדים בשבת בנוסף לשיעור לילדים המתקיים מידי שבת.
בהסכמת כל החברים הוחלט כי הבר יובל הרפז ירכז את הנושא בכדי להשתדל וליישמו בצורה פרקטית
בהקדם האפשרי.
 .13החבר ארז ברט ,כנציג ועדת תרבות ,העלה בקשה להעלות את תקציב ועדת תרבות מ ₪ 10,000-ל-
 ₪ 15,000בכדי שניתן יהיה להגדיל את מספר אירועי תרבות וגיבוש במהלך השנה.
הוסכם ברוב קולות כי מול דרישה מפורטת )צרכים  /אירועים ועלות( שתוגש ע"י ועדת תרבות להגדלת
התקציב מ ₪ 10,000-ל ,15,000-מאושרת הגדלת התקציב כנ"ל.
 .14החבר אלדד חממי העלה הצעה לבטל כליל את השימוש בשולחנות במהלך התפילה.
נערכה הצבעה וההצעה נדחתה ברוב קולות.
על החתום:
יו"ר – עשי קרפיול:

______________________

חבר – רוני פינקוס:

______________________

חבר – בני כהן-אדיב:

______________________

