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Protokolo de la Estrar-kunsido de ELI, 4-a de Novembro 2019 

Ĉeestantoj:  Amri Wandel, Jehoŝua Tilleman, Ŝlomo Ŝaĥar, Dror Gaon, Asaf Ĥefec, Matilda 

Landaŭ, Eran Vodevoz, Gabi Zeevi.  Gastoj: Lea Kudevitzky, Eldad Salzman, Yanai Becker. 
 

Protokolo de la pasinta kunsido estas en la retejo  
http://esperanto.org.il/dosieroj/ELIEP201910.pdf 
 

1. Zamenhofa Vespero / Ĝenerala Kunveno (ĜK) 

a) Plendo de Doron kontraŭ tro longa formala programo kiu fortimigas la novulojn. Amri: en 

la komenco devas esti oficiala programo, sed en alloga, distra formo. Ekz. raporto pri la jara 

agado en 2019, kun lumbildoj. Rompi la oficialajn erojn kun mallongaj intermiksitaj artaj 

eroj. En la unua parto estos ankaŭ Jehoŝua pri la membreco kaj UEA.  Poste estos deklarita 

20 minuta paŭzo (kun antaŭvidita ioma plilongigo!). 

b) Propono de Doron (subtenita de Miĥal k. Eldad): apartigi la ZV kaj la ĜK. 

Kontraŭpropono de Amri: ĉi foje okazigi ambaŭ, ev-e la eroj de la ĜK estu pli en la dua 

parto, la novuloj povos resti de la komenco, ĝis la paŭzo. Akceptita!                                              

c) La debato – eble pli longa - estos en la dua parto. Estos ankaŭ:                                                         

i/ raporto pri la klopodoj aĉeti oficejon (Ŝlomo);                                                                                   

ii/ raporto pri la jura kaj financa situacioj en la loĝejo en Bat Jam, kaj la klopodoj solvi la 

problemon (Ŝlomo).                                                                                                                                

iii/ propono pri buĝeto por 2020 (Ŝlomo) – la ĜK. estos petata aprobi la proponon;                                        

iv/ Raporto de la kontrol-komisiono pri la pasanta jaro kaj laborplano por la venonta jaro      

(Jael Ŝelaĥ aŭ Ŝaul Ĥasid);                                                                                                                                  

v/ Elekto de la Estraro;                                                                                                                             

vi/ Elekto de kontisto (la antaŭa aŭ nova);                                                                                                                       

vii/ Elekto de kontrol-komisio;                                                                                                          

viii/ La venonta Ĝenerala Kunveno estos en junio 2020 (pro la limdato de la financa raporto). 

Akceptita! 

ĉ) Artaj programeroj (Matilda): En la unua parto – ĝis la paŭzo – Matilda anoncos ĉiun eron, 

kaj oficialan, kaj artan. En la dua parto la Prezidanto de la kunveno anoncos ĉiun eron, 

inkluzive la artajn, kvankam Matilda zorgos organizi ilin. (Ili ambaŭ ricevos la liston de la 

programeroj).  Ĉi-foje estu nur unu danco de Tali inter du oficialaj eroj, en la dua parto. 

d) Eran faros hebrean prelegon en la unua parto. Amri Esperantan en la dua parto – eble pri 

la nepo de Zamenhof, kiu antaŭnelonge forpasis.                                                                               

e) Prezidanto por la ĜK povas esti Amir, aŭ Oded? (Devas esplori, peti, decidi). 

[Pro planita operacio Amri ne povos partopreni. Tali plenumas liajn erojn (ELI-agado kaj 

E-prelego pri LZZ)] 
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2. IEK-21 (Amri) 

a) Por 2020 estis decidite pri Tel-Avivo ("Bnej Dan") – Nava rezervis 15 ĉambrojn por 3 

noktoj en la datoj 2-5.4.2020. 

b) Unua antaŭpago de nia flanko: 20% – 2,720 NIS, la dua antaŭpago de 4,080 NIS – 

pagenda ĝis 20.2.2020. 

c) La kosto por paro por tri noktoj: 2014 NIS kun vespermanĝo. 

ĉ) Ni devas jam fiksi prezojn kaj pretigi la Unuan Informilon. Amri proponas: 50 eŭroj por la 

programo, 60 eŭroj post la 1.1.2020 por eksterlandanoj. Por israelanoj – 100 NIS ĝis 

1.1.2020, 150 NIS poste, aldone 100 NIS por ne pagintoj de la kotizo por 2020. [Por 

alvenantaj ne-esperantistaj paruloj: 100 NIS, infanoj, kiel kutime, senpage] 

[Amri jam verkis detalan planon de la postkongreso kaj provizoran programon. Dror 

enretigis/os] 

d) Pro sukcesa interveno de Amri: la 13-a MK en Turkio okazos unu semajnon antaŭe, por ne 

kolizii kun la IEK. 

e). Ĉar la MK kaj la IEK okazos en sinsekvaj semajnfinoj, oni povas reklami al 

eksterlandanoj kombini la du eventojn, kaj kunlabore plani post-MK kaj antaŭ-IEK-

ekskursojn. 

f) Propono: kiel en pasintaj jaroj, ELI mendu anoncon en la revuo E-o. Amri jam rezervis ĉe 

la redaktoroj. Unuanime akceptita, inkluzive la elspezon!                                                             

[Aperis en la decembra n-ro kovrile] 

 

3. Kurso 
a) Salajro de Eldad: Eldad volas ĉ. 8000 NIS inkl. VAT (por 20 lecionoj dum 5 monatoj). Ni 

devas adapti la kurs-kotizon laŭ la nombro de la partoprenantoj. Ekzemple 14 aliĝantoj kiuj 

pagos po 600 NIS, kovrus la salajron de la instruisto.  Akceptebla sumo estos 600 NIS, kaj 

specialaj kazoj ricevu rabaton. ELI pagu la reklamon. Demando: ĉu pagi la tutan kotizon 

komence au parte? En komercaj kursoj oni prenas ĉion komence. Ankaŭ, se oni dividas, 

pluraj eble ne daŭrigos post la duono. La preciza sumo NE aperos en la reklamo, nur Amir 

sciigos. Amir akceptas helpi la registradon, ankaŭ preparas la materialon. Eblos rabatoj. Iom 

da mankanta sumo okaze ELI pretos aldoni.                                                                                                                       

Post longa debato (Amri, Jehoŝua, Gabi, Eran) - Unuanime akceptita! 

b) Reklamado: anonco en "Haarec": respondecos Doron, en FB: Amri. 
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4. Oficejo kaj magazeno   

a) Argumentoj por aĉeti oficejon, kiu laŭeble havu eblecon por kunvenejo (Amri). 

b) La bezono de magazeno (Jehoŝua): ĉiumomente ni povas ricevi alvokon liberigi la domon 

de Jinon de la libroj en tre mallonga tempo. Lia sano malbonas, kaj la frato ŝajne ne 

simpatias nian aferon. 

   c) Perspektivoj por trovi oficejon: Jehoŝua ekserĉos en la reto magazenon, laŭ la loko, 

grandeco, prezo. Okazis debato, ĉu lui aŭ aĉeti – argumentoj pro kaj kontraŭ.  

    

                                                                                                                                            

  5. Dratverejo (Ŝlomo) 

a) La perdoj de ELI jam superas 40,000 NIS. 

b) La kortumo verdiktis por la evakuado ( פינוי)צו  . Kiel ni progresas por ĝin efektivigi? Laŭ 

advokataj konsiloj ni devas: i/ Ricevi la printitan oficialan verdikton (Ŝlomo ne sukcesis 

malfermi en la komputilo); ii/ Malfermi dosieron en la Ekzekucia Instanco (הוצאה לפועל(;          

iii/ Malfermi dosieron de plendo an la polico de Bat Jam, kaj peti ekzekucion. Ŝlomo pretas 

daŭrigi! 

c) En julio Ŝlomo registris la nepagitajn  ĉekojn per la Ekzekucia Instanco (הוצאה לפועל(. Kio 

nun?        

[Amri demandis adv. Modan, kaj la respondon sendis al Ŝlomo. Sekve Ŝlomo jam dufoje estis 

ĉe la Ekzekucia Instanco. La 19.11-an  reprezentantoj de la Ekzekucia Instanco (הוצל"פ) estis 

ĉe la luanto, kaj transdonis al li la avizon, ke se li ne pagos ĝhis la 10.12-a (la dato de la ZV,  

la polico evakuos lin].                                                                                                                               

 

                                                                                                                                               

6. Financoj (Ŝlomo) 

a) Kvaronjara raporto pri plenumado de la buĝeto – disdonata al la estraranoj ĉi-loke. 

b) Ŝlomo pretas enkasigi la membrokotizojn, Jehoŝua devus sendi al li adresaron (ĉu farite?!) 

                                                                                                                                                               

 

 

 

           La venonta kunsido: 2-a de Decembro 2019, 19:30       

              Protokolis: Gabi Zeevi 

 
 

 
 


