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נוכחים:

 30בתי אב מתוך  56חברי העמותה.

ליו"ר נבחר :מר עשהאל קרפיול.
על סדר היום:
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

עדכון סטטוס הקצאת המגרש והערכות לבניה.
אישור הדו"חות הכספיים לשנת . 2004
אישור רו"ח חיצוני לשנת .2005
אישור התקציב לשנת .2005
אישור ועדת ביקורת.
אישור הוספת  2חברים חדשים לוועד המנהל במקום החברים שפרשו.
אישור מורשי חתימה.
נכונות החברים לסייע ומעורבותם בפעילות הקהילה.
דיון בהצעות שהועלו ע"י החברים.

מהלך הישיבה:
 .1עשהאל קרפיול עידכן את החברים בסטטוס הקצאת המגרש .נכון להיום ,עברה הקהילה את כל השלבים של
הקצאת המגרש ,למעט השלב האחרון והוא האישור הסופי של מליאת מועצת העיר ,אשר צפוי לעבור באופן
"חלק" .עקב התפטרות ראש העיר היוצא ובחירת ראש העיר החדש ,אשר אמור בשבועות הקרובים לשקוד
על הקמת הקואליציה ,הערכתינו היא כי אישור כזה צפוי מתי שהוא לאחר החגים )קרי סוף אוקטובר(.
בנוסף נעשה נסיון לקבל מבנה זמני ,אשר ניתן יהיה להעמידו על המגרש וישמש כביכנ"ס זמני .הוועד יעדכן
באם תהיה התפתחות בנושא.
 .2המבקר החיצוני רו"ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"חות הכספיים לשנת .2004
נערכה הצבעה ואושרו הדו"חות הכספיים.
 .3נערכה הצבעה ואושר רוה"ח החיצוני לשנת  :2005משרד רו"ח אורן הורוביץ ושות' ,אשר שירת אותנו
בנאמות גם בשנים הקודמות.
 .4עשהאל קרפיול הציג את מסגרת התקציב לשנת .2005
הובהר לחברים כי עקב התייקרות דמי השכירות והחשמל )מזגנים( ותשומות נוספות ,והעובדה שאין אנו
מסוגלים לייצר תרומות בסכומים מכובדים מספיק ,אין באפשרות דמי החבר בגובה  800שקלים להחזיק את
הפעילות השוטפת ,ובוודאי שלא לייצר עודפים לטובת ההערכות לבניה.
לפיכך ,יש צורך באותם  1,000דולר ראשוניים המופיעים במכתב הכוונות בכדי להניע את תהליך ההערכות
לבניה ,ובנוסף ,יש צורך להעלות את דמי החבר לשנת תשס"ו הבעל"ט ל) ₪ 1,100 -ראה הסבר
בהמשך(.

 .5הוצג הרכב ועדת ביקורת הקיים :משה בסול ,ורד אלטשולר ורועי אופיר.
נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת זה גם לשנת .2005
 .6לצערינו ,אין מספיק מתנדבים לפעילות בוועד.
היות ורק שני מועמדים הגישו את מועמדותם לחברות בוועד :גליה בסול ועמיעד אלטשולר ,המשמש גם
כגזבר העמותה מאז תחילת חודש אוגוסט ,הועלו שמותם לאישור האסיפה .האסיפה אישרה את צירופם
לוועד.
לפיכך ,הוועד מונה את ששת החברים הבאים :ארז ברט ,רוני פינקוס ,אביתר הכהן ,גליה בסול ,עמיעד
אלטשולר ועשהאל קרפיול.
בהזדמנות זאת ,אנו רוצים להודות בשם הקהילה לחברים :בני כהן-אדיב ,רון לוי ותמי פלר על ששרתו את
העמותה בנאמנות בשנתיים האחרונות .יישר כוח !!!
 .7עקב השינויים הפרסונליים בוועד ,מורשי החתימה בחשבון העמותה ישתנו בהתאם :עמיעד אלטשולר,
אביתר הכהן ,רוני פינקוס ועשהאל קרפיול.
חתימתם של שנים  +חותמת העמותה נדרשת לשם ביצוע כל פעולה.
 .8רוני פינקוס סקר את המצב מנקודת מבט הוועד ,אשר נאלץ להתמודד בכוחות מצומצמים עם משימות רבות,
שוטפות וארוכות טווח כאחד ,וזאת בלי סיוע מספק של החברים.
הודגש המצב ,כי גם במשימות שהחברים צריכים לבצע מכוח תורנות ,למרות תזכורות חוזרות ונשנות ,ישנן
"הברזות" ,דבר אשר מעמיס כפל כיפליים על פעילות הוועד ,אשר מכין ומעדכן את רשימות התורנות,
מיידע ומתזכר את החברים על עובדת היותם תורנים מספר פעמים בשבוע ,ובסופו של דבר ,נאלץ לבצע
בעצמו את המשימה !!!
בפרט ,הועלה נושא סידור ביכנ"ס בימי שישי ,ופירוקו במוצאי שבת ,אשר הפך להיות מטלה שהציבור
מתקשה לעמוד בה .הוועד בודק חלופה לסידור ע"י החברים )אדם מן החוץ אשר מוכן לבוא ולסדר תמורת
תשלום( אשר אם תוכיח את עצמה תוסיף עלות שנתית של כ ₪ 300 -לחבר ,וזאת הסיבה להעלאת דמי
החבר ל.₪ 1,100 -
 .9מזגנים – השימוש במערכת המיזוג הקיימת בביה"ס מייקר מאוד את העלויות של הקהילה ,כאמור .בנוסף,
מערכת זאת לא הוכיחה את עצמה כיעילה דיה בשנה האחרונה ,בפרט עקב העובדה שאין לנו שליטה מספיק
טובה עליה.
הוועד בודק חלופה של קניית מזגנים שלנו אשר יותקנו בקפיטריה וישמשו את ביכנ"ס .מזגנים אלו ישמשו
אותנו גם בעתיד במשכן הקבע – כך שהקניה הינה לטווח ארוך .הדבר נמצא כרגע בבדיקה עם הנהלת
ביה"ס ,ואם תהיה התקדמות ,הדבר יובא לאישור החברים.
 .10שמירה על השקט בזמן התפילה וקריאת התורה – מספר חברים הביעו את אי שביעות רצונם מכך שמפלס
הרעש בכל אגפי ביהכ"ס גבוה מידי.
הוסכם ע"י כל החברים ,כי יש לטפל בנושא במיידית.
הוחלט למנות אחראיים על השקט בכל אחד מן האגפים:
גברים :עופר קלאוזנר ואודי אלטשולר.
נשים :יואל נאמן.
ילדים :דניאל ווילר.
 .11מכתב הכוונות והערכות לבניה – כידוע אחת ממטרות העמותה העיקריות הינה בניית משכן קבע.
לפני כשלושה חודשים התבקשו החברים לחתום על מסמך כוונות  ,אשר מעיד על נכונות להשתתף בבניית
ביכנ"ס ולהעמיד סכום ראשוני של  1,000דולר ,בכדי להניע את תהליך הבניה )אדריכל ,תוכניות,
ברושורים וכו'(.

עד היום חתמו  24בתי אב על מכתב הכוונות ,ואנו מבקשים מהחברים שעדיין לא חתמו ,ומעונינים לחתום,
לעשות כן בהקדם.
מספר חברים העלו שאלות ,אשר הבהירו את הצורך בכתיבת נייר עקרונות ,אשר יפרט את כל הנהלים
הנוגעים לאותם הכספים אשר ייגבו לצורך הבניה.
מספר רב של חברים גם העלה את הצורך להתחיל ולגבות כספים מן החברים ,אשר מוכנים להעביר כבר
כספים ,בכדי להניע את התהליך.
הובהר ,כי הכספים אשר ייגבו לצורך הבניה יכנסו לחשבון בנק נפרד ,והם ייועדו לבניה בלבד.
לפיכך התקבלו ההחלטות הבאות:
.1
.2
.3
.4

ייפתח חשבון בנק לצורך הבניה  -באחריות עמיעד אלטשולר.
תהליך גביית הכספים ייחל במקביל לגביית דמי החבר ,בשבוע שלפני ראש השנה הבעל"ט.
במקביל הוחלט על צוות שייגבש את נייר העקרונות ,אשר יובא לאישור החברים ,באסיפה
שתתכנס לשם התנעת תהליך הבניה .הצוות מונה את החברים :אלי סיימון ,ניתאי וולנשטיין ובני
כהן-אדיב.
נבחרה וועדת בניין בהרכב ראשוני של החברים הבאים :אלי סיימון ,אבי גרומט ואביתר הכהן.
וועדת הבניה תעשה את עבודות ההכנה ,ותגבש המלצות לוועד .הוועד יביא את התכניות לאישור
החברים.

 .12נוהל הקדשות לביכנ"ס –
החברים והוועד מברכים את החברים אשר מקדישים מכספם בכדי לתרום תשמישי קדושה לביכנ"ס !!
בכדי למנוע אי נעימויות ו"התנגשויות" בין הקדשות של חברים שונים ,מתבקשים כל החברים ,אשר
מעונינים להקדיש ,לתאם את ההקדשה עם הוועד.
 .13ועדת תרבות – החברה נעמה תמרי לקחה על עצמה לרכז את פעילות הוועדה בעזרת החברים :שמוליק
תמרי ,חיים אילוביץ ,דרור הר-חן וחברים נוספים שהיא תצליח לגייס.
סעודת שמחת תורה תרוכז ע"י נעמה וחגית אילוביץ.
 .14תקשורת פנימית בתוך הקהילה – לקהילה הוקם אתר אינטרנט ביוזמתו הברוכה של דרור הר-חן .הכוונה
הינה להשתמש באתר זה בכדי להעביר את כל המידע הנדרש לחברי העמותה .לשם כך נדרש שיתוף פעולה
של חברי העמותה בעדכון פרטי ההתקשרות שלהם ,ובפרט את כתובות הדואר האלקטרוני המשתנות חדשות
לבקרים .החברה חגית אילוביץ לקחה על עצמה לרכז את הנושא מול דרור הר-חן.
על החתום:
יו"ר – עשהאל קרפיול:
חבר – רוני פינקוס:

______________________
______________________

חבר – עמיעד אלטשולר______________________ :

