
בס"ד  

 

פרוטוקול האסיפה הכללית  

7.6.2014, בהעלותךמוצאי שבת קודש פרשת   

סטיב , ברכה אדלשטיין, מאיר אדלשטיין, רנטו שפיגל, אהרון ריבלין, פנחס שיפמן, אברהם דודנוכחים: 

מנחם , דוד אוליבסטון, שמעון קהן, יעקב בסטהוף, ניסו אביצור, ה אביצורנציו, מיכאל כץ, דניאל להמן, זרובניק

מונטי , שמחה אדל, חדוה פלאי, יצחק פלאי, אשר אסטרין, מיכאל גיליס, אברום אייזיקס, מרשה רוט, זר כבוד

, שמואל רוזנשיין, דינה טוברמן.משה שלזינגר, פנקובר  

יו"ר האסיפה: מנחם זר כבוד.  

מזכירת האסיפה: דינה טוברמן  

1. דיווחים שוטפים. מנחם זר כבוד:   

1. , והספריה משמשת לשיעורים קבועים, בתקווה 2013הסתיים בשנת טה וריהושיפוץ הספריה  

שיהיו שיעורים נוספים.   

2. שבת קהילה נערכה בבית שאן. והיו תגובות חיוביות. עם זאת הועלו בקשות לחזור בשנה הבאה  

לעין גדי. הודעה תשלח בקרוב לחברים כדי לברר כמה מעוניינים.  

3. , בנוסף לחגיגות לכבוד 80הנשים שהגיעו לגיל  התחלנו השנה לערוך קידושים גם לכבוד 

. נערכו מספר קידושים. הנשים קבלו חנוכיה או דבשיה וברכת הבית עם דברי הרב.הגברים  

4. –פעילות יום ירושלים שהפכה למסורת   נתקבלו הערות על כך שהתפילה סיור וסעודה שלישית.  

ה תהיה תפילה חגיגית כביום לא היתה חגיגית. הוחלט בועד שבשנה הבא בערב יום ירושלים

העצמאות.  

5. טקס יום השואה נערך גם השנה, ונכנס למסורת בקהילה.    

6. השנה נערך אירוע גם בערב יום הזכרון לחללי צהל. בתקוה שיהפוך למסורת.   

7. יש בניה לא חוקית בחצר בית הכנסת. הנושא עבר לטיפול המחלקה המשפטית של עירית  

ירושלים.  

8. –לגבי השנים הבאות ₪.  240,000 2013קרן הצדקה חלקה בשנת   הדבר תלוי, כמובן,  

בתרומות.  

9. בימים הנוראים נערך מנין תפילות בבית הרב, כדי לאפשר מקום תפילה לכל המעוניינים. היה  

מוצלח. יש להניח שייערך גם בשנה הבאה.  

10. ערכנו קידוש לכבוד סיום תהליך הגיור של שתי נשים בקהילה.    

11. במסגרת השיעור הקבוע של ערב שבועות, שמארגן ששון צ'קוטאי, דברה נחמה, אחת הגרות על  

התהליך שעברה.  

12. הוכנס ספר תורה על ידי משפחת ריין בטקס מרגש.   



 

 

2. סטיב זרובניקדוח ועדת הבקורת מפי    

1. –(תשובת הועד ₪.  194,000לבסוף הוצאו ₪  100,000לשיפוץ הספריה אושרו   בישיבה ביום  

נכתב"...הביצוע כהמשך לבניית השירותים וע"י אותו קבלן...". הביצוע נעצר ע"י תלונת  28.7.08

השכנה עד לקבלת ההיתר מהעיריה להפיכת החלון הפונה לחצר בית הכנסת לדלת. לאחר 

(מאה ועוד מע"מ) על פי תכנית מעודכנת  117000סך  7.1.13קבלת ההיתר אושר בישיבה מיום 

פץ. תקציב זה לא כלל ריהוט נייד, מקרר, אריחי אמבטיה וכלים סניטריים, והצעה מפורטת מהמש

 130.560גופי תאורה ומערכת תצוגה שנרכשו מספקים אחרים.סה"כ התשלום לקבלן הגיע לסך 

ש"ח 13560ש"ח בגלל תוספת  לפתרון   בעיות ריצוף, חיזוק קירות ואיטומם, שנתבררו במהלך  

) ש"ח. 180000אושר התקציב כולו בסך  21.5.13השיפוץ במבנה עתיק זה. ביום   

2. בפרוטוקול הועד הועלתה שאלה לגבי הצורך במכרז לשיפוץ הספריה. אין המשך לשאלה.  

–(תשובת הועד  התשובה בסעיף א')הדבר נדון,    

3. הועלה נושא של הלל בערב יום העצמאות בועד ואין המשך. (הרב פסק שלא לומר הלל בערב יום  

העצמאות).  

4. –פסחא קמחא ד  מתקציב בית הכנסת ולא ועדת הצדקה. (המשך משנים קודמות. לא כלול בכללי  

ועדת הצדקה)  

5. הועלתה יוזמה לפעילות ילדים בספריה. (אין ילדים, לצערנו)   

6. הועלתה יוזמה לועדת ביקור חולים ולא פרוסם לקהילה.   

7. ד.ועדת הבקורת מציעה לערוך מעקב מסודר אחרי ההצעות שמועלות בישיבות הוע   

8. –דיווח מאזן   ועדת הבקורת מציעה לאסיפה לאשר את המאזן.   

3. –הצגת המאזן   יעקב בסטהוף.   

4. אושר דוח ועדת הבקורת   

5. אושר דוח הוצאות והכנסות.   

6. חובר.אושר המשך העסקתו של רו"ח ירי   

7. ריבלין,  אהרוןזר כבוד,  מנחםבסטהוף,  יעקב: חברי הועד שימשיכו בתפקידםהאסיפה אשרה את  

אביצור,  ציונה שיפמן,  פנחס טוברמן,  דינהרודגולד,  אלכסיסימר,  סוזןוילק, שושי דוד,  אברהם

רוזנשיין. שמואל  

8. –לקראת האסיפה בשנה הבאה   –כחודשיים לפני המועד המתוכנן   תשלח תזכורת לכל חברי בית  

–הכנסת לגבי הבחירות לועד, כך שמי שמעוניין יציע מועמדותו. בנוסף  תאימים הועד יפנה לאנשים מ 

חברים בועד בשנה הבאה. 2כדי לבקש שיציעו מועמדותם. הכוונה היא שיתחלפו   

9. האסיפה אשרה את חברי ועדת הבקורת שימשיכו בתפקידם: משה שלזינגר, אשר אסטרין, סטיב  

זרובניק.  

הצעות שונות: .10  

1. .אסיפה מתנגדת להמשך התרומה לעמותההנושא התרומה לחלב הארץ יועלה לדיון בועד. ה   

2. ן צ'קוטאי מציע שאישור הוצאות גדלות יהיה מוגבל בזמן, כך שאם תוכנית לא יצאה לפועל ששו 

בזמנה, ההחלטה תידון שוב בועד.   



3. –דינה טוברמן העלתה את נושא הדיבור בתפילה   שבעבר לא היה בבית הכנסת שלנו. סוכם  

שהגבאים יפנו למדברים.  

4. החברים העתיד תפתח בהבדלה.בשל התארכות הישיבה הציע סטיב זרובניק שאסיפת    


