אסיפה כללית ,קמא12.6.2018 ,
נערכה הצבעה לבחירת יו"ר האסיפה כללית ובנג'י סיגל נבחר .כמו כן נערכה הצבעה לתפקיד מזיכר/ת
האסיפה הכללית וזהבה גרוס נבחרה.
בנג'י ציין שמותר להעלות כל עניין שרוצים..
הצעה לסדר יום הוצעה להצבעה וסדר היום אושר.
יו"ר האסיפה ציין שינהל את האסיפה באופן לא פורמלי ,וכל אחד מוזמן לדבר.
דבר תורה :הרב קליינר ,מחשבות סביב פרשת השבוע ,האסיפה ופעילות הקהילה.
נחמיה ,הרואת חשבון ,מציג את דוחות פעילות העמותה .דו"ח רווח והפסד ,מאזן ,דו"ח שינויים בנטו ,תזרים
מזומנים ,באורים .הדו"ח זמין ומפורסם ,ניתן לעיין בו עפ"י בקשה בקרב יו"ר הקהילה .מן הדו"ח עולה ,לדבריו
של רוה"ח ,שמצבה של העמותה יציב ושלא ניכרים חידושים משמעותיים.
נציג ועדת ביקורת :עיירא כרם ,מוזמן להמליץ לאשר את הדיווח .הדיווח התקבל פה אחד .הצעה שוועדת
הביקורת לשנה הבאה ,ג'ודי אסרף ועיירא כרם ההצעה התקבלה פה אחד.
הצעה למנות את נחמיה לשנה הבאה כרואת חשבון של קמ"א ,נערכה הצבעה וההצעה אושרה פה אחד.
בחירת הוועד לשנה הבאה :יו"ר האסיפה קרא בקול את שמות החברים שהוצעו להיות בועד .בריאן ציין שבעבר
בנוגע לבחירת הוועד יש עמימות סביב תחילת תפקיד חברי הועד החדש בפועל .יו"ר מציעה שהוועד החדש
יתחיל את תפקידו החל מ 1.7.18-בהסתייגות לגבי מורשי החתימה ,במידה והללו לא העבירו את תפקידם,
מורשיי החתימה הנוכחים ימשיכו לחתום על מסמכי העמותה ,כל עוד מורשי החתימה החדשים לא נבחרו על ידי
הועד החדש ו/או יושבת הראש .ההצעה אושרה פה אחד.
יו"ר האסיפה הקריא את שמות חברי הועד
אלקסיס סילברמן ,יו"ר
בריאן נגין ,מזכיר
בט ספאק ,גזברית
יו"ר ועדת תכניות ,דובי סינגל
יו"ר ועדת הנער ,גדי דהן
יו"ר ועדת חברות ,רייצ'ל וונטק
יו"ר ועדת מסורת ,ג'ף גרוס
הרכב הוועד החדש אושר פה אחד.
יו"ר הקהילה ,אלקסיס סילברמן ,הודתה לוועד על עבודתו ושיתוף הפעולה אתה ,הודתה לאלו שסיימו את
תפקידם והעניקה שי סמלי לכל אחד.
יו"ר הקהילה הזמינה את רייצ'ל ונטק ,רייצ'ל הודתה לקרן וולברגר במסגרת סיום תפקידה כאחראית על
הקידושים.
אלקסיס כתבה דו"ח על השנה שעברה ,והציעה לקרוא את הדוח או שאנחנו נקרא ואם יש שאלות אז אפשר
לשאול .יו"ר האסיפה הציעה שהדו"ח יתורגם ויישלח לכל חברי הקהילה.

הוחלט שכל אחד יקרא את הדו"ח בשקט לעצמו.
ברי קפלן שאל כמה משפחות ,בתי אב ,חברות בקהילה.
** 100בתי אב
דנבי הציעה שרשימת החברים תישלח לכל הקהילה ,כולל להוסיף את שמות הילדים ,אלקסיס ציינה שהועד
החליט בעבר לא לצרף את הילדים מתחת לגיל  18לרשימה ,כדי לשמור על פרטיותם.
יהושוע ליאור ציין שהוא מתפלא שאין דיווח לקהילה על פעילות הרב .אלקסיס ענתה שהרב מדווח לקהילה על
פעילותו ,בנג'י אישר את אמיתות הדיווח של אלקסיס.
דנבי הזכירה שבעבר הוצע לשלוח סיכום של ישיבות הועד לקהילה ,ההצעה התקבלה .הסיכום יישלח לקהילה.
דנבי העלתה את נושא הניוזלטר ,אשר היה קיים בעבר ,והציעה שיתפרסם מחדש .כדי להודיע על חדשות
חשובות בנוגע לחברי הקהילה ועל הקהילה בכלל .ג'ף ציין שהוא מסכים בתנאי שאדם יתנדב לבצע זאת.
הנושא ,מן הסתם ,תלוי בשיתוף של חברי הקהילה במידע.
ההצעה היא שהועד יביא הצעה שתפורסם לקהילה בנוגע לדף קשר תקופתי ,כדי שהקהילה תהיה מיודעת על
חדשות מהקהילה .בריאן בתפקידו החדש כמזכיר ,רואה כמבורכת את ההצעה ,ויירתם למשימה ,וייצור קשר עם
האנשים שפעלו בנושא בעבר.
יוה"ר מפנה את תשומת לב החברים על השגת חתימות בנוגע לשימוש בבניין מסמך המשך הקצאת הקרקע על
ידי עיריית ירושלים  50חתימות.
בנג'י ציין כי הוועד עבד קשה ,הצליח ועפ"י הדוח הכספי העמותה משגשגת.
יו"ר האסיפה הודה לכל משתתפי האסיפה.

רשמה זהבה גרוס ,מזכירת האסיפה הכללית.
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