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 7.20106.07 סיכום ישיבת ועד
 

 לרנבוךדיק, לאה , דוד אלטמן, מייקל מאיר ריינמן,  גד-באדפנה  ,משה הורוביץ: נוכחים

 הרב שמואל סלוטקי, גזבר - וייסברטצבי : נוכחים נוספים
 
 

 להלן סיכום הישיבה :

 החלטות עיקרי הדברים נושא  מס"ד

אישור דוחו"ת כספיים  1
ואישור  2016לשנת 

  2017תקציב ל 

אישור דוחו"ת כספיים לשנת 
ואישור תקציב ל  2016
2017 

 יצא פרוטוקול ניפרד בנושא
 .הוועד אישר את הדוחו"ת והתקציב

כללית בנושא נקבעה ל אסיפה 
19.6.2017 

שיעור לנשים בבית  2
השתתפות  –הכנסת 

בהוצאות והפרעה 
 סביבתית

מכיוון שהשיעור לנשים  (1
כרוך בתשלום )תרומה( 
מין הראוי שבית הכנסת 
המשמש כאכסניה יקבל 

תשלום מסויים עבור 
 האירוח

השיעור גורם להפרעה  (2
לשכנים עקב תפיסת כל 

 מקומות החנייה

החליט שלא לבקש תשלום הועד  (1
בעבור השימוש בבית הכנסת 

 ולהשאיר את הנוהג שקיים עד עתה.
תעשה פנייה למשתתפי השיעור דרך  (2

עירית מן על מנת לבקש שיחנו את 
הרכבים ברקנאטי ולא בג'ינאו, וכן 
לדאוג לנקיון וסדר בסיום השיעור 

 )באחריות משה(

בהמשך לתהליך שכבר החל,  שיתוף צעירים 3
ים לשתף יותר את יינמעונ

הצעירים בתפילות כשליחי 
 ציבור, קריאת תורה, וכו'

 תעשה פנייה לגבאים מהועד בנושא

עקב התמעטות המניינים  איחוד מניינים 4
בעיקר באולם המרכזי יש 

מקום לשקול את איחוד 
 המניינים 

 הועד מוצא לנכון לשקול את העיניין.
תעשה עבודת הכנה ובדיקה עם שני 

המניינים )חיפוש נציגויות( . הנושא יועלה 
 באסיפת הכללית הקרובה

צבי ויסברט מציע לאחר  רו"ח חיצוני 5
בדיקה להחליף את רואה 

החשבון ליעקב קטן בעלות 
ש"ח  6500נמוכה יותר )

לשנה( ועם סיכוי טוב יותר 
 לקבל תמיכה ממשלתית

 הועד אישר את ההמלצה.
 הקרובהיועבר לאישור האסיפה הכללית 

עצומה לכינוס אסיפה  6
 כללית 

התקבלה עצומה לועד בית 
הכנסת "בבקשה לכינוס 

אסיפה כללית ודיון על 
התקציב הגרעוני של בית 

הכנסת ועזיבת חלק מחברי 
".... 

הוועד דוחה את תוכן הפניה בעצומה 
 המבוססת על נתונים שגויים.

אסיפה כללית בנושא הדוחו"ת הכספיים 
שם יוצגו נתונים  19.6.2017מתוכננת ב 

 מדויקים ויידונו הנושאים האמורים.
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  ברכהב

 
 ועד בית הכנסת       

 


