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 .     רוב חברי העמותה  :נוכחים

 
 .מר רוני פינקוס : ר נבחר"ליו

 
 :על סדר היום

 
 .סקירת פעילות העמותה בשנה החולפת .1
  .2002 הכספיים לשנת חות"אישור הדו .2
 .2003אישור התקציב לשנת  .3
 .אישור מורשי חתימה .4
 .אישור הועד המנהל .5
 .אישור ועדת ביקורת .6
 .2003ח חיצוני לשנת "מינוי רו .7
 .י החברים"הצעות שהועלו ע .8

 
 :מהלך הישיבה

 
 תוך דגש על,  החודשים שחלפו מאז הקמתה18ד אביתר הכהן סקר את פעילות הקהילה במהלך "החבר עו .1

 .הפעילות הדתית והחברתית והתרומה לקהילה
 
 . 2002חות הכספיים לשנת "ח ניתאי ולנשטין סקר את הדו"המבקר החיצוני רו .2

 
 .חות הכספיים"נערכה הצבעה ואושרו הדו

 
 .ח תמי פלר הציגה את התחזית של ההנהלה הנבחרת לשנת  "חשבת העמותה וחברת הועד המנהל רו .3

      2003 . 
 . חריגה ממסגרת התקציב לאחר שיאושר תדרוש אישור באסיפת חבריםהובהר כי כל  

 
 .2003נערכה הצבעה ואושר התקציב לשנת  

 
 .אדיב-תמי פלר ובני כהן, רוני פינקוס, אביתר הכהן: מורשי החתימה בחשבון העמותה הינם .4

 .חתימתם של שנים נדרשת לשם ביצוע כל פעולה
 

 .נערכה הצבעה ואושרו מורשי החתימה
 .אדיב ועשהאל קרפיול-בני כהן, רוני פינקוס, רון לוי, תמי פלר, אביתר הכהן: כב הועד המנהלהר .5



 
 .נערכה הצבעה ואושר הרכב הועד המנהל

 
 .ח רועי אופיר"ח ורד אלטשולר ורו"רו, משה בסול: הוצג הרכב ועדת ביקורת .6

 
 .נערכה הצבעה ואושר הרכב ועדת ביקורת

 
  .'ח אורן הורוביץ ושות"משרד רו:  2003צוני לשנת ח החי"נערכה הצבעה ואושר רוה .7
 
 . החבר משה בסול הציע להקים ועדה לנושא קירוב לבבות בין קהילת אחווה לתושבים באזור .8

 
עמדת רוב החברים היתה שקהילת בית הכנסת עוסקת בתרומה לתושבים בכלל מיום הקמתה ושבמסגרת זאת 

לגיבושה של , בשנה הקרובה,  לנכון להקדיש את המשאביםכרגע נמצא. הצליחה כבר לקרב לבבות בפועל
 .קהילת בית הכנסת

 
 .    נערכה הצבעה וההצעה נדחתה ברוב קולות

 
 ,לפעם בשבועיים) כל שבת מברכין(ויקטור חסון העלה הצעה להגביר את מינון הקידושים מפעם בחודש  .9

 .עקב תרומתן לגיבוש הקהילה
 

 .קולותנערכה הצבעה ואושרה ההצעה ברוב 
 

 10,000-ל ₪ 4,000-העלתה בקשה להעלות את תקציב ועדת תרבות מ, כנציגת ועדת תרבות, רויטל סויד .10
 .בכדי שניתן יהיה לארגן עוד מספר אירועי תרבות וגיבוש במהלך השנה₪ 

 
י "מבקר העמותה הדגיש את חשיבות ההצמדות למסגרת התקציב המתוכנן אלא אם כן אושרה חריגה ע

הודגש כי דרישה להגדלת תקציב ועדת תרבות צריכה להיות מלווה בניר המפרט את . יםאסיפת החבר
 .הצרכים ועלותם

  
 . ל"נערכה הצבעה ואושר להגדיל את התקציב מותנה בקבלת נייר כנ

 
 :עופר קלאוזנר העלה שתי הצעות .11

 . להוריד עוד שולחנות לאולם התפילה לטובת השורות האחרונות. א
 .הכנסת-ין מקומות קבועים בביתלקבל החלטה שא. ב

 
 .נערכה הצבעה ואושרו שתי ההצעות ברוב קולות 

 
 
 
 
 

 :על החתום
 
          ______________________:רוני פינקוס –ר "יו
 

 ______________________ : אביתר הכהן–חבר 
 

 ______________________ : קרפיול עשהאל–חבר 


