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  . חברי העמותה52 בתי אב מתוך 34    :נוכחים
  
  .מר רוני פינקוס  : ר נבחר"ליו

  
  .י החברים"נים והצעות לסדר היום שהועלו עים השוועדבחירות ל, אישור תקנון  : על סדר היום

  
  

  :מהלך הישיבה
  
  

 :י שלושה חברים" הועברו הערות ע–דיון בתקנון  .1
 אלי ארליך  .א
 ארז ברט ועופר קלאוזנר  .ב
 שי בירן  .ג

  :לפי הפירוט הבא
 

 :הערות אלי ארליך .2
ובכל מקרה מוכן להצטרף , הציע להשמיט את נושא הרב מן התקנון לחלוטין  .א

 . זנר שבהמשך קלאו–להצעת ברט 
ולא להתרים עולים , הציע להשמיט את נושא ההכנסות מעליות לתורה מן התקנון  .ב

 .לתורה מול ספר התורה
 דולר 2,000 דולר בלבד לבניה מסך 1,000הציע לאפשר לחברים ששילמו   .ג

לא לאפשר לחברים שלא שילמו כלל , לעומת זאת. ועד לר להיבח–עליהם הוחלט 
בפרט אם בכוונתם לפעול כנגד הבניה , ג מועמדות להצי–דמי חברות קבועים 

 .שאושרה באספות הכלליות
  

 :הערות ברט וקלאוזנר .3
 3,600 –פעמיים מוגבל ל-כי סכום דמי החבר החד, הציעו לרשום במפורש בתקנון  .א

 .כפי שהוחלט באספה הכללית, דולר
פעמיים לחברים שיעתיקו מקום מגוריהם -הציעו מנגנון להחזר דמי החבר החד  .ב

י חברים חדשים שיצטרפו "מתוך הכסף שישולם ע, לפני הכניסה למשכן הקבע
 .לאחר הכניסה למשכן הקבע

וספציפית , 65% שההחלטה העקרונית על כך תתקבל ברוב של –הציעו לגבי בחירת הרב   .ג
   . 85% ברוב מוחלט של –לגבי רב מסוים 

  
 
 :הערות שי בירן .4

לו יתקבלו כחברים בתשלום דמי שא, הציע להוסיף סעיף לגבי ילדים ממשיכים  .א
 .חבר סמליים בלבד



ולא להקצות לפי מספר , הציע להתחשב בהקצאת המקומות בזוגות הצעירים יותר  .ב
ותוך הקצאה נוספת לפי ,  כפי שמופיע היום אלא החל מלידתם4הילדים מעל גיל 

 . מקומות לבית אב למשפחות הצעירות5מפתח של 
  .ח"ת גמועדפרט לדאוג להקמה ולתפעול של וב, מציע לפרט בנושא ועדות שונות  .ג
  
  :החלטות

  
 :ל והוחלט"נערכו הצבעות על ההערות הנ .5

 הובהר  שהתקנון התכוון להתייחס להחלטה על בחירת רב כהחלטה הדורשת   –לגבי הרב   .א
יש לתקן ולהוסיף זאת . אספה מיוחדת ורוב של שלושה רבעים מהמשתתפים באספה

 .בתקנון
 .והחוסר בתקנון יושלם בהתאם, והוסכם על המנגנון המוצע הזהבהתאם נערכה הצבעה 

 נערכה הצבעה -לגבי ההצעה להשמיט את ההתרמות מהעליות לתורה ממקור ההכנסות   .ב
 .והוחלט שלא להשמיט את סעיף זה והמשיך ולהתרים

- הדולר כסכום המקסימום לדמי החבר החד3,600לגבי ההצעה להכניס בתקנון את סך   .ג
 .כה הצבעה והתיקון אושר נער–פעמיים 

 נערכה הצבעה –לגבי ההצעה לאפשר נקודת יציאה לחברים עוזבים מכספי חברים חדשים   .ד
 .והוחלט לדחות הצעה זאת

 –לגבי ההצעה לאפשר לילדים ממשיכים להיכנס כחברים בתשלום דמי חבר סמליים   .ה
 .התקנון יתוקן בהתאם. נערכה הצבעה וההצעה אושרה

 –לגבי ההצעה להתחשב בזוגות הצעירים בקביעת מספר המקומות המוקצים לכל בית אב   .ו
יוקצה לכל . התקנון יתוקן בהתאם. נערכה הצבעה ואושר התיקון הנזכר במהלך הדיון

.  מקומות למשפחה ללא תלות בגיל הילד5משפחה מספר מקומות לפי מפתח של  עד 
 .פ המצב הקיים" עמשפחות עם יותר נפשות כיום יוקצה מקומות

 . נערכה הצבעה והדבר אושר–ח "לגבי ההצעה להוסיף ועדת גמ  .ז
 – ועדפעמיים להצטרף ל-לגבי ההצעה לאפשר לחברים שלא שילמו את דמי החבר החד  .ח

 . נערכה הצבעה וההצעה נדחתה
כחברי העמותה ייחשבו מי ששילמו את דמי החבר החד והרב פעמיים בהתאם להחלטות 

 .האספה הכללית
נערכה הצבעה ,  חודשיםהגבי הצעה של יובל הרפז לדחות את ההצבעה על התקנון בארבעל  .ט

 .וההצעה נדחתה
נערכה הצבעה והתקנון שפורסם למעט התיקונים שרשומים לעיל אושר והתקבל ברוב   .י

 .קולות
, למעט בדיבורים בבית הכנסת, לדרוש שקט בתפילה, הועלתה הצעה על ידי נתאי ולנשטיין  .יא

 . ה וקריאה בתורהבמהלך התפיל
 . נערכה הצבעה וההצעה התקבלה

 .הציבור יכבד  את ההחלטה והגבאים יעזרו באכיפתה
  .גליה בסול העלתה הצעה להגביר את הצניעות בעזרת נשים  .יב

 . נערכה הצבעה וההצעה אושרה
הנשים מתבקשות לכבד את ההצעה להשתדל לבוא בלבוש צנוע והולם במתחם , בהתאם

  ).איזורי הקידושיםכולל (בית הכנסת 
  
   

  : המנהלועדבחירות ל .6
לפי , חן נשאר כמועמד-רק  מר דרור הר, והיות ובזמן קיום האספה, ל"בהתאם להחלטות הנ

 ועדי ה"נבחרו ע,  לשבעה חבריםועדמנת להשלים את מספר הנדרש של חברי -על, התקנון
  :החברים הבאים

  חן-דרור הר
  חיים אילוביץ

  יובל הרפז 
  אלי סימון

  ן לוירו
  עשי קרפיול
  . רוני פינקוס

  



  :ת הבניה התנדבו והתמנו ששת החברים הבאיםועדל .7
  אבי גרומט

  אביתר הכהן
  מוסקל שירה
  משה מכטינגר

  אושרה אהרונסון
  אלברט מרדכי

 
  :ת תרבות התנדבו והתמנו חמשת החברים הבאיםועדל .8

  רעות אבר
  רעות שליסל 

  זהב-עידית מי
  שמוליק תמרי

  ארז ברט
  

  
 :ח התנדבו והתמנו  שלושה החברים הבאים"מת גועדל .9

 בני בלאוגרונד 
 היידי ארליך
 דרורה מרדכי

  
ומבקשים מהחברים הוותיקים להכניסם , אנו מאחלים לבעלי התפקידים החדשים הצלחה.   10

  . לתפקיד במהירות האפשרית
  
  

  :על החתום
  
    ______________________  : רוני פינקוס–ר "יו
  

  ______________________  :האל קרפיול עש–חבר 
  

  ______________________  : אביתר הכהן–חבר 
  
  

  :הודעה נוספת
  

  .הצטרפו חברים נוספים אשר מילאו התחייבותם לדמי חברות הקבועים, לאחר הישיבה, לשמחתנו
  

  :  המנהל הינםועדובהתאם חברי ה, ועדהתחלף עם אלי סימון בחברות ב, החבר עופר קלאוזנר
  . עשי קרפיול ורוני פינקוס, רון לוי, עופר קלאוזנר, יובל הרפז, חיים אילוביץ, חן-רדרור ה

  
  
  
 


