פרוטוקול האסיפה הכללית של עמותת הקוראים בבית הספרים הלאומי
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הישיבה התנהלה בצורה היברידית
נוכחים :לוי קופר ,דינה אורדן ,כנה ורמן ,נדיה זלדס ,איוון פרידמן ,דן ביתן ,אריה גוס ,מרדכי
נחמני
 .1החלטות:
האסיפה בחרה בדינה אורדן כיו"ר האסיפה
האסיפה בחרה בנדיה זלדס כמזכירת האסיפה
האסיפה אישרה פה אחד את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת 2020
האסיפה בחרה בכנה ורמן כיו"ר ועד העמותה
האסיפה בחרה בחברי הועד :נדיה זלדס ,דינה אורדן ,דן ביתן ,בנימין ריצ'לר
האסיפה בחרה את חברי ועדת הביקורת :מרדכי נחמני ולוי קופר
 .2סקירת פעולות הועד בשנה החולפת:
א .בתקופת מגיפת הקורונה והסגירה של הספרייה הפעילות שלנו הייתה מוגבלת.
 .3נושאים שנדונו באסיפה:
א .התקיים דיון באפשרות לפרק את העמותה ולהמשיך כארגון וולונטרי בגלל הוצאות רבות
כגון תחזוקת האתר ,תא דואר ,הוצאות הכרוכות בחשבון הבנק של העמותה ,תשלום לרשם
העמותות והקושי לגבות דמי חבר בתקופה זו .נדונו יתרונות וחסרונות של המצב הקיים והועלו
כמה הצעות לפתרון .לקיום העמותה יתרון בשל היותה גוף עצמאי בעל מעמד מוכר .עלתה
אפשרות לבקש מהספרייה לקחת את אתר העמותה תחת חסותה ולשלבה באתר הספרייה .כמו
כן הוצע לשאול את הנהלה הספרייה מה עמדתם לגבי מעמד עמותת הקוראים כעמותה והאם
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ביטול המעמד הרשמי יחליש או יפגע באינטרסים שלנו במייצגי הקוראים .הצעה אחרת היא
להמשיך בינתיים כעמותה ולדון מחדש אחרי פתיחת הספרייה החדשה.
ב .עלה הצורך במימון נוסף כדי לכסות את ההוצאות :ניהול אתר אינטרנט ,עמלות בנק ,תא
דואר ,ותשלום אגרה לרשם העמותות (בערך  ₪ 1200לשנה) .הייתה הצעה לפנות לחברים
ברשימת התפוצה וגם להציע אפשרות של תשלום בהעברה בנקאית .כיוון שחלק מחברי הוועד
מימנו מכיסם הוצאות שונות הוצע להכיר בסכומים ששולמו כהלוואה שתוחזר בהמשך אחרי
גביית דמי חבר במהלך השנה.
ג .דנו בנושאים שיועלו במפגש הבא עם ההנהלה בעקבות הסיור באתר הבנייה של הבניין
החדש :אוורור :האם אפשר להפעיל מיזוג בשיטת ערבוב כמו במטוסים; ברזים ללא מגע,
דלתות אוטומטיות ,וכדו' .נבקש לשים דגש על עיצוב תחנות העבודה :תאורה ,כסאות ,אפשרות
לנעילת מחשבים ניידים וחיבורים נוחים לחשמל (למשל להמנע מהצבת שקעים מתחת
לשולחנות).
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