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, כוכב, אלד# מיד#, גידי פרישטיק, נחמיה נוי, $, איילת סקסטי#, חנה ב#אתי פזישראל לקס, שלו� סנדיק , נוכחי�: 

  .גיא רחל, אהרו# ונדרולדה,

  , משה בורשטיי# שלמה רוזנטלר יצחק פורת, אליהו ארנפלד, אלעזר יפה, חסרי�:

  יוסי ארגמ#נוכחי� נוספי� שאינ� חברי מועצה :

  
  נושאי הדיו# וההחלטות:

  

 ש. סנדיקש. סנדיקש. סנדיקש. סנדיק    ––––    דו"ח כספידו"ח כספידו"ח כספידו"ח כספי ....1111

   ) .10,000 לפירעו#צקי� ).  37,679 עו"ש. ב)  227,240בפק"מ 
  .ש"ח 13,000מול תקציב: בעוד+  2012בבדיקת  מאז# ביצוע 

  

 ועדת בני#ועדת בני#ועדת בני#ועדת בני#     ....2222

 : 2012לשנת 

 .ובמימו# חיצוני הסתיי� בצורה יפה –ט השירותי� בקומת האול� פרויק  .א

 

 : 2013לשנת 

 דר, בט"ל בניהול אלעזר ורחל גיא. –פרויקט הנגשה   .ב

 פרויקט שדרוג רצפת ותקרת בית אהרו#.  .ג

  ויחל בימי� הקרובי�,)  150,000י העיריה בעלות "ב עצתוק –� הגג ופרויקט איט  .ד
 ע� הפסקת הגשמי�.

  ביהכ"נ אינו נקי. $טענת המתפללי� –ניקיו# ומנקה   .ה
  אבר, ונחמיה ישבו ע� המנקה ודיברו איתה בנושא וכ# ג� משה בורשטיי#.

  .צרי, לחתו, הנושא –אתי 
  תעקוב בחודש הקרוב הבניי#החלטה: המועצה אינה שבעת רצו# מרמת הניקיו#.  ועדת 

 ., תפסק ההתקשרות ע� המנקהובמידה ולא יהיה שיפור

 

 ועדת תרבות:ועדת תרבות:ועדת תרבות:ועדת תרבות:     ....3333

  דיו#:  .א
  , ע"י מפגש של נציגי� מכל קבוצות הגיל.צרי, לגבש אסטרטגיה ותכנית שנתית  $אתי

לכל קבוצה רצונות שוני� למהות ולפעילות. כדאי לעשות רב שיח מכל הקבוצות  –רחל 
של הדורות ולעשות סיעור מוחות ומתו, כ, , להגיע לתכנית שתתאי� לכל השכבות 

 בקהילה.

  : אתי פז תוביל את התהלי, . תקבע ישיבת מועצה נפרדת לדו# בנושא זה בלבד.החלטה  .ב
 שתזמי# מכלל המתפללי� שרוצי� לתרו� לדיו# בנושא.

 פרטי האירוע כבר נסגרו. ועדת תרבות צריכה לוודא ניקיו# האול�. –ט"ו בשבט   .ג

 מיד לאחר שבועות)בפוריה , בפרשת נשא (השבת  –שבת קהילה   .ד

 יש לתא� מול גילה. –הבמה לזכרו של אורי וקסלר  –בות אירוע ועדת תר  .ה
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  מידעו#:מידעו#:מידעו#:מידעו#:דיו# דיו# דיו# דיו#  .4
  $יוסי ארגמ# (הצטר+ לישיבה)

ברמת המידעו# והעמדתו ברמה גבוהה. ע� הדרמטי ח ליוסי על השיפור וישר כ$ גידי  .א
  .נושאי� חיי� ותוססי�.

קתי בעצמי ג� ע� חיי� זר כבוד לגבי . בדיוסי: אנשי� העירו שהמידעו# מפואר מידי
  עלויות הנייר והסיכות. התוצאה בסה"כ ברמה נהדרת.

  , ועל אנשי הקהילה.כותבי� אנשי הקהילה –הקו במידעו# 
שנית# למצוא דבר תורה כמחפשי� מאמרי� בתחו� התורני כשיח אקטואלי ולא  $גידי

  .בכל העלוני�
את הנושא מבחינת  משפטית. יש לבדוק ודעותאפשר לממ# עלות המידעו# ע"י מ –יוסי 

 תרומה לעמותה במודעה למידעו#.

 

 שכתב עוזי איזביצקי:שכתב עוזי איזביצקי:שכתב עוזי איזביצקי:שכתב עוזי איזביצקי:המכתב המכתב המכתב המכתב בנושא בנושא בנושא בנושא דיו# דיו# דיו# דיו#  ....5555

 דיברנו בתחילת הערב על: –הכנת תכנית פעולה  .א

 בניהול אתי פז. –שיח בי# דורי   )1

 כל ועדה חייבת להכי# את נושאי התכנית השנתית בתחו� שלה. )2

  .צרי, לקבוע פרויקטור בעניי# שיהיה עו"ד –# העמותה עדכו# תקנו .ב
 גידי ימצא עו"ד שיפעל לעדכו# התקנו#.

  אלד# יעביר במייל את כל הנהלי� הקיימי� לכל חברי המועצה $השלמת נוהלי העמותה .ג
 ויקבע דיו# נפרד להשלמת הנהלי�.

 כבר מטופל מול בט"ל ע"י אלעזר יפה וגיא רחל. –כבש לבית אהרו#  .ד

 אלד# ישב ע� אפי פז על הנהלי� והסדר בנושא. $# נהלי השימוש בבית אהרו#עדכו .ה

ננו מוצאי� מקו� בנסיבות החברתיות הקיימות מתו, רצו# לעודד יא –תשלו� ח"פ  .ו
על מצטרפי�  תשלו� גדול להטלת צעירי� להצטר+ לקהילה  ואנו סבורי� שזו אינה העת 

  חדשי�.
ל תשלו� דיפרנציאלי תו, התחשבות במי ששיל� במקרה של שיפו0 גדול ישק –איילת 

 על מניות היסוד.

 .ידו# בועדת ביהכ"נ  –נאומי חתני� בשבת חתני�  .ז

 יועבר לוועדת ביקורת ולטיפול�. –הערות לוועדת ביקורת  .ח

 הוחלט שלא רלוונטי , היות וזו החלטה שהציבור לא מעוני# בה. –שבת מברכי�  .ט

  
  אנו מודי� לעוזי על הערותיו.

  

 שאי� כללי�:שאי� כללי�:שאי� כללי�:שאי� כללי�:נונונונו ....6666

כמחווה למתפללי בית הכנסת "שבטי ישראל" ומתו, רצו# להושיט יד ולעזור לה� בעת  .א
השיפו0 בבית הכנסת שלה�, אנו מאשרי� לחברי קהילת שבטי ישראל להשתמש 

בשבתות באול� בית אהרו# לצור, שמחות . תינת# עדיפות לחברי קהילת גבורת מרדכי. 
 שבועות מראש , למעט בריתות).  3ד ( יש להודיע על אירועי� מבעוד מוע

 

  
 א. מיד#.רש�: 


