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  בס"ד
  

  2ז/ע"מועצת העמותה  פרוטוקול 
  26.03.2017ז תשע"אדר ' כט' א יום

  
  

  , רחל גיא, ברברה ברקוביץ, אלדן מידן, גידי פרישטיק, אורית ברנט, אלעזר יפה, אילן אחיטוב    נוכחים:
  , ארנפלד אליהו, ארז קוטנר, מלכה ניוסטדטר.איילת סקסטין, אריה טימנסעוז עזריה, סבן עמירם, 

  עוז עזריה.:           דריםנע

  :שנהסיכום 

זרתכם עתודה לכל חברי המועצה העוסקים במלאכה, לאחר שנה ראשונה בתפקיד, אני חייב לציין שללא אלדן: 
פעילות הרבה ותחזוקה בבית הכנסת. לי אישית היה הרבה  מה ללמוד.  אני מאחל בהאישית לא היינו מצליחים 

ראיה חדשה ועוזרת גם  וזוויתת של אנשים חדשים לעשייה, נותנת כוח חדש למצטרפים החדשים בהצלחה. תוספ
  לוותיקים בתחום למשוך בעול.

    :בניין

  בשנה זו בוצעו הרבה משימות הן בעשייה השוטפת ובתחזוקה והן בפרויקטים המיוחדים שהגיעו לסיומם. 
של מושיק גולדשטיין לא היה מגיע  וה של העירייה בסיועאולם בית אהרון אשר ללא עזרתפרויקט כבש הירידה ל

המזגנים בעזרת נשים ובאולם  שבאה כאקסטרא, בכניסה לבית אהרון, תוספת  כן שיפוץ ושדרוג הגינהלסיומו ו
  .ועל כך תודתנו הרבה העירייה והמדור למורשת ישראל  , גם הם בעזרתבית אהרון 

ד עם רחל גיא ואריה טימנס בפיקוח ובבקרה בפועל בנושא מגיעות לחברנו מוטי קראוס שהוביל יחמיוחדות תודות 
  על הפרויקט.

  בארגון וניהול מלכה ובעזרתו של אב הבית אשי וסרמן.בעזרת נשים הטיפול באחזקת ושיקום המזגנים הקיימים 
אשר נגדע עקב פטירתם בטרם עת של טוביה ובתיה  . תכנוןמוקם במקלטתדיברנו על פרויקט כיתת לימוד נוספת ש

לם בבית אהרון במקום כיתה נוספת (לשיקול ובחינה יתכן ועדיף לתת תקציב לשיפוץ רצפת ותקרת או. ת ז"למרגלי
  עדת בנין).ובו

חברנו משה בורשטיין שאף בתודה לעזרתו הרבה של  ,נתרם בעלות מינימאליתטופל וש –שיפוץ דלתות הכניסה 
  פיקח על מלאכת השיפוץ המורכבת.

  מון פרטים קטנים וטיפול שוטף יומי במגוון רב של נושאיםעל ה –תודה לאב הבית אשי 
  ספר אולם בית אהרון, קליטת האירועים מבית ומחוץ ותפעולם.מסור של ולאפי פז על ניהול 

  :תרבות

בנוסח מודז'יץ בליווי בעל התפילה ר' אברהם טיילור פורים זכור, לקראת  שבת קהילתית ייחודית בפעילות  .1

  בהשתתפות כל הציבור.  הומוריסטית יחד עם תחרות טשולנט )נה שעברהנערכה ש(בדומה לשבת ש

  נגר, ארי סי אל"מ –טקס יום הזיכרון בהשתתפות בן הקהילה והאח השכול  .2

 ר' יצחק פורת.חברינו של המסור והמדוקדק בארגונו 

 ארגון ערב יום העצמאות עם תפילה חגיגית. .3

  לני.הרצאה ליום ירושלים בהשתתפות תא"ל אביגדור קה .4

 מוולוזין. שנה להולדת הנצי"ב 200ליל שבועות מוצלח במיוחד בסימן  .5

 במלחמת יום הכיפורים.  77סיור ברמת הגולן בעקבות גדוד  .6
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  דרשת הרב דוד סתיו לקראת ט' באב. .7

  פעילות מעגל הנשים בשמחת תורה. .8

סרט ודיון עם יוצרת הסרט  ית.סיפור הפלוגה הדת –סלר ז"לע"ש חברנו אורי וק פעולת הבמה לתרבות ורוח  .9

  ועדות חבר קהילתנו, מר שמעון קוטנר.

 רגנה ע"י אורית ברנט.ואר שא פעילות לנשים וחוג דרמה . 10

 פעילות מיוחדת לשבת שירה וטו בשבט . 11

  ארגון שבת ראש חודש אדר. . 12

של  לצעירים שאורגנה ע"י חברנו יעקב שטרן ובסיוע המדור למורשת ישראל –בני עקיבא בוגרי פעילות  . 13

יוון רהב שלצערנו לכל הקהילה, הרצאתה  סאירוע אשר בסיומן   ,מוצאי שבת של הרצאות מוצלחות תשע

  זכרם של בתיה וטוביה מרגלית ז"ל. אזכרתהיה בסימן 

שארגנה חברתנו אורית  )לאורך כל השנה(בנוסף  פעילות ערכית ותורנית בקיץ לנוער –פעילות ילדים ונוער  . 14

  לנוער בהובלת חברינו פרדי אלג'מיל. ברנט. שיעורים קבועים

   אחיעזר בעיקר.מועדון בשימוש  – במקום הישן ששבק  נרכש מקרן חדשבהקשר לפעילות התרבות ,  . 15

  נרכשה מערכת הגברה מקצועית חדשה (שמומנה בעיקר מתרומות ).
  

    :כספים
ברברה וארז  בהכנסות. והקיטון המשמעותי שיש מורכבות רבה בנושא, עקב הצטמצמות הציבור בקהילה ניכר

  והובילו את נושא הכספים ביד רמה, ניתן לראות זאת בדוחות הכספיים בהרחבה. שמרו על קיטון בהוצאות 
  ם יומי בנושא הגזברות ועל תשומת הלב לכל הפרטים הקטנים.תודה מיוחדת לברברה על עיסוק כמעט יו

  
  בטאון הקהילה:

טעם סיים לבקשתו את תפקידו. אין מילים לתאר את תרומתו של  יוסי ארגמן לאחר שנים של עריכה יפה בטוב
  יוסי בגיבוש "מדורת שבט" כל כך מעניינת משך שנים ארוכות.

  בימים אלו לקח אילן אחיטוב את התפקיד על כתפיו והוא מגבש מחדש את כותבי הטורים ואת הכותבים בביטאון.
  

  ועדת צדקה:
  .וקמחא דפסחאת והתמדה. כולל מתנות לאביונים בפורים בו ביום עושה מלאכתה בצנעה אולם במסירות רגישו

  כוחכם.ישר 
  

  :מועדון אחיעזר
הברוכה  העשייהועל כך תודתנו הרבה על  נדרולדהוואהרון ופעילות רבה ומגוונת בניהול עידית  מידי חודש, נותן
  וההשקעה הרבה.

  

  :ועדה לעזרה הדדית

  .השנה לצערי קצת נזנחה ויש לחדש הפעילות
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  :קביעת הנהלת העמותה

  את בעלי התפקידים הבאים:פה אחד למנות המועצה  החליטהבתום דיון 

 .אלדן מידן –יו"ר העמותה  .1

 .אליעזר יפה –עמותה זכיר מ .2

 אריה טימנס.–יו"ר ועדת בית הכנסת  .3

 ברברה ברקוביץ.-גזברית .ארז קוטנר –יו"ר ועדת כספים  .4

 .עוז עזריה –יו"ר ועדת בנין  .5

 .ארנפלד )רניליהו (אא –תרבות ועדת  יו"ר .6

  

  :בוועדותאיוש התפקידים 

  ועדת בנין  ועדת כספים  ועדת ביה"כ  ועדת תרבות
  עוז עזריה –יו"ר   ארז קוטנר –יו"ר   אריה טימנס.  -ר"יו  ארני ארנפלד  – יו"ר

 -ברברה ברקוביץ   עמירם סבן   איילת סקסטין 
  גזברית

   -פרויקטים
  *משה בורשטיין

  אריה טימנס   גידי פרישטיק  *יהודה תשובה  אלעזר יפה
  רחל גיא  ישראל לקס  *פינקל יצחק  גידי פרישטיק
  אורית ברנט 

  מרכזת פעילות ילדים.
  עזרא דורי*     * משה בורשטיין 

  * יעקב שטרן 
  מרכז פעילות לצעירים

  מלכה נויסטדטר    *אלון שטרן

- טדרדמלכה ניוס   
  אחראית עזרת נשים.

    

  חברי המועצה כל   
  

 חלוקתראה טבלת 
ותחומי  תפקידים
  אחריות

    

        
  

  ספרייה  ביטאון הקהילה  קופת הצדקה
  * דוד הלברשטם  עורך - אילן אחיטוב*   * לקס ישראל 

   בסיוע פרדי אלגמיל   אילת סקסטין  עמירם סבן
     * אראלה נאור  ארני ארנפלד

  ספריםרכישת  –* יחיאל וסרמן   צלמת –* רינת טויטו   
  רכישת ספרים –גידי פרישטיק   * רחל גיא  
      
      

  

  חבר בועדה שאינו חבר מועצה - *  
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  - נושאים לטיפול

 ע"פ הצעתה של אורית ברנט. –ארגון פעילות מיוחדת  –לקראת יום השואה  .1
 לוח הזמנים כמעט מוכן, ניקיון וארגון לקראת החג, –התארגנות לפסח  .2
  וארגון המרצים.(ככול הנראה "ירושלים: מחשבה והלכה")  ליל שבועות הגדרת הנושא .3
 בת מערכת והוצאת הביטאון בהקדם.ייש –בטאון הקהילה  .4
 מיד לאחר הפסח.  20/4/17אספה הכללית ליום חמישי ארגון  .5
 לקהילה 50רוע יארגון א .6
 החלפת אב הבית לבקשתו. .7
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  חלוקת התפקידים ותחומי האחריותנספח: 
  

  לבימי החו
  אהרון ונדרוולדה  -מ"מ   יצחק פינקל,            מניין ראשון –שחרית 
  חיים מרקוזה -יוסף סגל, מ"מ            מניין שני–שחרית 
  שמעון באומל  , מ"מאריה טימנס         מניין שלישי –שחרית 

  יצחק פינקל –אהרון ונדרולדה, מ"מ                          מנחה וערבית
  באחריות חברי הדף היומי בערב.             21:00ערבית 

  בשבתות
  עוז עזריה.ארז קוטנר,  –, מ"מ אריה טימנס                         מנחה ערב שבת 

  אלעזר יפה. -, מ"מאריה טימנס, ארז קוטנר                   קביעת בעלי תפילה 
  אהרן ונדרולדה –יצחק פינקל, מ"מ                               מניין ראשון 

  אלון שטרן                              קריאה בעלי 
  , סגל יוסף.אריה טימנס                     ליווי פתיחת הארון 

  , יהודה תשובה.ישראל לקס –אלדן מידן, מ"מ                           קביעת עליות 
  .מושיק גולדשטיין  ארז קוטנר,                   גבאי קריאה בתורה 

  מ"מ גידי פרישטיק משה בורשטיין,                                גבאי שני
  יסטדטר, עוז עזריהיהושע נו -עמירם סבן, מ"מ                            מנחה גדולה

  אריה טימנס, אלדן מידן                                   מנחה
  ., אלעזר יפהאלדן מידן                       אחראי דרשנים
  .נחמיה נוי , אלדן מידן                          ערבית מוצ"ש

  .יענית גולדפרב      תאום חתנים מחוץ לקהילה 
  מיכל פרישטיק,  ציפי סבן עידית ונדרוולדה,             אחראיות שיעורי נשים 

  .יהודית קרול, איילת סקסטין, ברברה ברקוביץ, אורית ברנטמלכה ניוסטדטר,                             עזרת הנשים 
  אורית ברנט ותהילה סבן.        תפילת ילדים

  כללי
  אפי פז       אחראי על אולם "בית אהרון"

  יוסף סגל                               רכז "כוללים" 
  מירם סבןע    שיעורים תורניים

  באחריות ועדת בנין        אחראי רכש 
  איילת סקסטין                          לוח המודעות

  .אלעזר יפה ואילן אחיטוב                   לוח מודעות דיגיטלי
  אלעזר יפה ואילן אחיטוב.    הודעות במייל לקהילה

  
                                 רחל גיא ,אראלה נאור(עורך), אילת סקסטין, רינת טויטו,  אילן אחיטוב    "חודש בחודשו"בטאון 

  מיכאל טוכפלד                        אתר האינטרנט
  , אריה טימנס, עוז עזריה.יהודה תשובה, איציק פינקל                      הכנת ספרי תורה

  אשי וסרמן ועוז עזריה. יצחק פינקל                        החלפת פרוכות
  ואלדן מידןיהודה תשובה                           הודעות לקהילה 

  אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד                           חיםליווי אור
  צורי פלד                     יזכור  טיפול בלוח
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  בעלי תפקידים בקהילה- נספח

 תפקיד טלפון שם פרטי שם משפחה

  אילן   אחיטוב
 054-5408440  

03-6775835  
  הביטאוןחבר מועצה , עורך  

 אליהו ארנפלד
03-7311636  

050-6245551 
 חבר הנהלה - תרבות ועדת יו"ר 

 חברת מועצה 054-6490998 אורית ברנט

  גזברית  054-4623029  ברברה  ברקוביץ

 רחל גיא
03-5719098  

054-6414419 
 חברת מועצה

 אברהם וסרמן
03-5718556  

054-4571855 
 רב הקהילה

 אב הבית 054-3130307 אשר וסרמן

  יו"ר ועדת בית הכנסתה , חבר הנהל  050-7955332  אריה  טימנס 

 אלעזר יפה
03-5720111  

054-2329220 
 חבר הנהלה - מזכיר

  ישראל  לקס
 054-5726275  

03-5719322  
  חבר מועצה 

 אלדן מידן
03-6770611  

054-7772254 
 חבר הנהלה - יו"ר הקהילה

  חברת מועצה     052-3986653  מלכה  נויסטדטר

 איילת סקסטין
03-7316237  

052-8406691 
 חברת מועצה

 חבר מועצה 052-7710559 עמירם סבן

 חבר הנהלה-יו"ר ועדת בנין 054-3551968 עוז עזריה

 חבר מועצה 054-4571934 גידי פרישטיק

 ארז קוטנר
052-8780183  
03-5733385 

 חבר הנהלה - יו"ר ועדת הכספים 

      

 א. מידן.רשם: 


