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 בס"ד
 

  תשפ"א פרוטוקול  מועצת העמותה
 

16.02.2021 
 הישיבה נערכה בזום בהתאם למצב ולאישור החוקי לבצע ישיבות בזום

 
, ארנפלד אליהו, מלכה ניוסטדטר, סבן עמירם, יהודית שטרן ,שטינמץ ישראל, ברברה ברקוביץ  נוכחים:

מיקי טוכפלד   -ז בלום, )צופה, דניאל וורשבסקי, בועקוטנר ארז, רוזנטלר שלמה,  יעל לרנר,
 ואורית ברנט יגאל סבג(, אראלה נאור, ובילי שטיין ועדת ביקורת

 

 ונטלו חלק בצרכי הציבור: משה רונן, משה בורשטין, ודה רבה לעוזבים שהשתתפו ת

 תודה וברוכים הבאים למצטרפים החדשים: דניאל וורשבסקי, בועז בלום ואראלה נאור.

 במועצה.נוספות לכהן ברברה נבחרה לשנתיים 

 סקירה קצרה על לעתיד לבוא של הוועדות:

   -ועדת בנין -מלכה

 מול הניקיון ואב הבית. אנחנו משתדלים ל שוטפתהעבודה היא בעיקר 

 הייתי רוצה לשתף את התיאום עם הוועדות. בעיקר בין חברי הועדות לוועדת הבנין שהתיאום מאוד חשוב.

 ט השיפוץועדת כספים ופרויק -ארז

 תודה לברברה על העבודה השוטפת שנעשית במסירות.

לגבי השיפוץ בבית אהרן , חשבנו שנצליח לעשות דברים רבים יותר, ואנחנו רואים שהסכומים והצפי הוצאות 

מביא אותנו למקום אחר משחשבנו. הועדה לפרויקטים תתכנס בקרוב לקבל החלטות בנושא. יש מטרה לנסות 

 ים בקהילה ואז להתחיל לפי מה שיש.לגייס כספים נוספ

שהם תרומה ייעודית ₪   135,000יש ₪.  6000ויש צקים דחויים ומזומן  338,000: היתרות שלנו הם ברברה

 לשוטף. הסכומים שנשארו הם לכחמישה חודשי פעילות. 50,000שמתוכן   pefמ₪  96,000לזיידמן, ו

 ועדת תרבות -ארני ואורית

של הבת של אראלה, ד"ר נועה אומן ולפנינו פסח, יום הזיכרון ויום  שיעוררונית וונט עי'בקרוב תחרות צ
 העצמאות. הכל כמובן ביציאה של המדינה מהסגר.

 כנסת לפי התקנון של העמותה.כל חברי המועצה הם חברי ועדת בית  –ועדת בית כנסת 
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 בטאון הקהילה:השינויים הפרסולניים ישארו מי שנשא 

 ברה:השינויים משנה שע
 

 אחראית הודעות במייל -אראלה נאור
 

  כפי שמופיע בתקנון כל חברי העמותה יכולים להגיע לישיבות המועצה כמשקיפים.  השתתפות בישיבות מועצה
 בהתאם לכך, ישלחו המועדים לכל חברי העמותה. חברי ועדת ביקורת .בנוסף  גם 

 
 קביעת הנהלת העמותה:

 למנות את בעלי התפקידים הבאים: בתום דיון החליטה המועצה פה אחד

 שלמה רוזנטלר  –יו"ר העמותה  .1
  ישראל שטינמץ  –מזכיר עמותה  .2
  בלום בועז–יו"ר ועדת בית הכנסת  .3
 ברברה ברקוביץ-. גזבריתיעל לרנר –יו"ר ועדת כספים  .4
 מלכה ניוסטדטר   –יו"ר ועדת בנין  .5
 אליהו )ארני( ארנפלד –עדת תרבות יו"ר ו .6
 + חברי הועדה ארז קוטנר -דת פרוייקטיםיו"ר וע .7
 יהודית שטרן  -יו"ר ועדה לעזרה הדדית .8

 ארז קוטנר, גידי פרשטיק ואלדן מידן -ועדת תרומות .9
 
 
 
 

 איוש התפקידים בוועדות:

 ועדת בנין ועדת כספים ועדת ביה"כ ועדת תרבות
)יגובה  בלום  בועז  -יו"ר ארני ארנפלד  –יו"ר 

 גאל סבג(על ידי י
 מלכה ניוסטדטר  –יו"ר  יעל לרנר –יו"ר 

 אורית ברנט 
 מרכזת פעילות ילדים

 -ברברה ברקוביץ  עמירם סבן 
 גזברית

 *עזרא דורי

 *מוטי קראוס  ארז קוטנר *יהודה תשובה יהודית שטרן
 *רחל גיא דניאל וורשבסקי  יגאל סבג  גידי פרישטיק*
 אילן אחיטוב*
 יעל לרנר 

–י תורה רפ*גבאי ס
 ישראל גולדפרב

 *אריה סלומון   

 * יעקב שטרן 
 מרכז פעילות לצעירים

אחראי על  –*אלון שטרן 
 הקוראים בתורה.

 אלדן מידן 

-מלכה ניוסדטדר   אראלה נאור 
 אחראית עזרת נשים.

  

  אחראי  -*אלדן מידן 
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עליות לתורה, 
 יארצייטים וכיבודים

 .כל חברי המועצה  
לוקת ראה נספח טבלת ח
תפקידים ותחומי 

 אחריות

  

 

 ספרייה ביטאון הקהילה קופת הצדקה
 *פרדי אלגמיל  עורך -אילן אחיטוב * * לקס ישראל 

 ר' עמירם סבן  אילת סקסטין* עמירם סבןהרב 
 רכישת ספרים –גידי פרישטיק * אראלה נאור   ארני ארנפלד

  צלמת –* רינת טויטו  
  *אלדן מידן 
  *בקי באומל 

 חבר בועדה שאינו חבר מועצה -*  
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 נספח: חלוקת התפקידים ותחומי האחריות
 בימי החול

 אהרון ונדרוולדה  -מ"מ   ,אפי פז        מניין ראשון –רית שח
 בועז בלום -יוסף סגל, מ"מ           מניין שני–שחרית 
 שמעון באומל וראובן הלר   מ"מאריה טימנס,        מניין שלישי –שחרית 

 שמעון באומלאהרון ונדרולדה, מ"מ                      מנחה וערבית
 באחריות חברי הדף היומי בערב.         21:00ערבית 

 בשבתות
  עמירם סבן ובועז בלום                    מנחה ערב שבת 

  עמירם סבן ובועז בלום               קביעת בעלי תפילה 
 יהודה תשובה, אהרן ונדרולדה                          מניין ראשון 
 אלון שטרן                         בעלי קריאה 

 אריה טימנס, סגל יוסף                ליווי פתיחת הארון 
 דן, מ"מ  ישראל לקס, יהודה תשובהאלדן מי                       קביעת עליות 

 גולדשטיין ארז קוטנר, מושיק                ורה גבאי קריאה בת
 , עופר נוי, יגאל סבגישראל לקס                             גבאי שני

 יהושע נויסטדטר -מירם סבן, מ"מ ע                         מנחה גדולה
 , אלדן מידןאריה טימנס                                 מנחה

 עמירם סבן                     אחראי דרשנים
 בועז בלוםמיה נוי , עמירם סבן  ונח                       ערבית מוצ"ש

 יענית גולדפרב וציפי סבן )בר מצוה באמצע השבוע(    תאום חתנים מחוץ לקהילה 
 קציפי סבן, מיכל פרישטי עידית ונדרולדה,          אחראיות שיעורי נשים 

 סטין, ברברה ברקוביץ, אורית ברנטמלכה ניוסטדטר, יהודית קרול, איילת סק                       עזרת הנשים 
 חגית אחיטוב.ויהודית וונסטרטן , אורית ברנט    תפילת ילדים

 כללי
 אפי פז      אחראי על אולם "בית אהרון"

 עמירם סבן                           רכז "כוללים" 
 סבןעמירם   שיעורים תורניים

 באחריות ועדת בנין    אחראי רכש 
 ישראל שטינמץ                           לוח המודעות

 אראלה נאור                 לוח מודעות דיגיטלי
 אראלה נאור  הודעות במייל לקהילה
 מידן אלדןאילן אחיטוב )עורך(, אילת סקסטין, רינת טויטו, אראלה נאור,   בטאון "חודש בחודשו"

 מיכאל טוכפלד                        אינטרנטאתר ה
 ואלדן מידןיהודה תשובה ישראל גולדפרב , שמעון באומל,                       הכנת ספרי תורה

 אשי וסרמן אריה סלומון ועמירם סבן                         החלפת פרוכות
 ינמץוישראל שט עופר נוי                      הודעות לקהילה 

 כל חברי המועצה אחראים אישית לנושא.                            ליווי אורחים
 רונן ניוסטדטר                    יזכור  טיפול בלוח
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 בעלי תפקידים בקהילה-נספח

 תפקיד טלפון שם פרטי שם משפחה

 אילן  אחיטוב
 054-5408440 

03-6775835 
 עורך הביטאון  

 אליהו ארנפלד
03-7311636 

050-6245551 
 יו"ר ועדת תרבות    -חבר הנהלה

 הנהלהבר יו"ר ועדת בית כנסת וח  054-5806280 בועז בלום 

 חברת מועצה 054-6490998 אורית ברנט

 גזברית 054-4623029 ברברה ברקוביץ

 אברהם וסרמן
03-5718556 

054-4571855 
 רב הקהילה

 מזכיר -הנהלה חברת  052-3752670  יעל לרנר 

 חבר מועצה  052-3646861 עופר  נוי 

 יו"ר ועדת בנין -הנהלהחברת    052-3986653 מלכה נויסטדטר

 חבר מועצה  0505627959  יגאל סבג

 חבר מועצה 052-7710559 עמירם סבן

 אב הבית  050-7421714  אריה סולומון 

 יו"ר הקהילה -חבר הנהלה  0523643540  שלמה  רוזנטלר 

 ת מועצהחבר 054-4571786 אראלה  רנאו

 ארז קוטנר
052-8780183 
03-5733385 

 יו"ר ועדת הכספים   -חבר הנהלה

 מזכיר  -חבר הנהלה 0585865442 ישראל שטינמץ

 חברת מועצה   054-5212128  יהודית שטרן

 חבר מועצה 0523609317 דניאל וורשבסקי

 ישראל שטינמץרשם     


