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  בס"ד
  

  3פרוטוקול מועצת העמותה ע"ח 
    01/01/2019יום ג' כד' טבת  תשע"ט 

  

, ברברה ברקוביץ, אריה טימנס, עוז עזריה, צורי פלד , ארנפלד אליהו, אלדן מידן,  ארז קוטנר, נוכחים:
  לקס ישראל, גידי פרישטיק, אורית ברנט , אילן אחיטוב, עוז עזריה רחל גיא 

  ,סבן עמירם : מלכה ניוסטדטרנעדרים

  

 בחירות :  .א
 

אנו מודים להם על –מציע לפרט את כל השמותמחברי המועצה מסיימים השנה את תפקידם  6 . 1
  שירותם המסור לאורך השנים .

תפעל -ועדת הבחירות בראשות דר' יהודית קרול , יחד עם עו"ד איציק נטוביץ ודר' עודד שויירמן  . 2
 בית הכנסת .לפרסום בקשה להציע מועמדות מקרב חברי עמותת 

 
 ועדת בניין:  .ב

 
 יש להקפיד על נהלי ההשכרה של אולם בית אהרון–בעיות ניקיון חמורות באולם בית אהרון  ניקיון: . 1
 עוז יבדוק פתרון לתיקון העניין. – נזילות במקלט . 2
 אולם בית אהרון תפעל לשיפוץדרך חברת יעד, , בעצמה או שהעירייה נבדקת האפשרות גידי מסר כי  . 3

משה בורשטיין יכין כתב כמויות לשיפוץ האולם בשלביות עפ"י נבקש מ. נוכח שימושיו הציבוריים
 התקציב שיתקבל מהעירייה

  
 וועדת תרבות:  .ג

 
  אירועים שנערכו ותכניות להמשך השנה:

 
ם , והצגה לילדילכל המשפחה כללה הדלקת נרות ,חידון נושא פרסים– 2.12.2018-מסיבת חנוכה . 1

 ילדים למשפחות מהקהילה ומהשכונה. 100-השתתפו כ
בית לאנשים עם צרכים מיוחדים , חברי הקהילה ומשפחות  5.12.2018- הדלקת נרות בבית פריימן . 2

 האזור ,חגגו עם בית פריימן , הדלקת נרות חנוכה ,הפעלות לדיירים בתוספת כיבוד קל.
קבוצות גיל ,לקהילה והציבור  3י מודרך לפי נערך טיול חווית– 25.1.2019- טיול לכבוד ט"ו בשבט . 3

אנשים מחברי הקהילה ומתושבי השכונה   100הרחב ,בגבעות הדרומיות של מודיעין , הגיעו כ
 ,בהסעה מאורגנת.

קבלת שבת –, בערב שבת עם השחקן והסטנדאפיסט נעם יעקובסון - 8.3.2019– שבת ר"ח אדר  ב' . 4
קידוש וכיבוד  ,תחרות תחפושות משחקי ילדות ,חבת הגינהשעת סיפור בר–מוזיקלית , בשבת בבוקר 
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- בשילוב תחרות עוגות קהילתית ומופע של נעם יעקובסון   קידוש צ'ולנט ובירהקל.  לאחר התפילה 
  פתוח לקהל הרחב .

לרגל הוצאת הספר על הרב - 28.3.2019 – עיון ופאנל בנושא רב ראשי כמנהיג לאומי ערבמתוכנן  . 5
  .ות בוז'י הרצוג והרב סתיובהשתתפ הרצוג ,

 –השחקן אביחי שלה הכנה לחג הפסח  עם -14.4.2019-לילדים לקראת הפסח  עאירומתוכנן  . 6
  לילדי הקהילה והעיר . בהופעה "דו סטרי "

  לקראת חג הפסח (טרם נקבע מועד מדויק) .- רימוןשיחה עם הרב יוסף צבי  מתוכננת .7
  .סיור בבית ווהלין-30.4.2019 – לשואה ולגבורה ןהזיכרוום ימתוכנן לגבי  . 8
הקרנת הסרט עטור הפרסים  -לנוער-30.4.2019–לשואה ולגבורה  ןהזיכרויום מתוכנן לגבי  . 9

בי"ס מעלה ,מלווה בשיחה לאחר הקרנת הסרט –"הדיקטטור הקטן" -הישראליים  והבינלאומיים  
 ,עם היוצר והתסריטאי  עמנואל כהן.   

" להקת ווקאלספעילות לכבוד יום העצמאות עם "מתוכננת – 8.5.2019 – 71ערב יום העצמאות ה  .10
כיפה לייב או . תפילה חגיגית בבית הכנסת עם דתי-קהל המסורתיבמות עבור הכאלטרנטיבה ל

 .להקה ווקאלית אחרת
אהבת " –הופעה  –מדורה אקולוגית -, ל"ג בעמר למשפחות וילדים צעירים – 23.5.2109-"ג בעמר ל .11

 וטן אש לילדים."  ולהטחינם
ערב חגיגי ומרגש להנצחת – מצדיעים לותיקי הקהילה – 2.6.2019 –כל הדרכים מובילות לירושלים   .12

ספר  –יהודי עולמי – התוכניתמנחה –הרב אליהו ברנבאום  בהשתתפותוהצדעה לוותיקי הקהילה 
  .מכון קורות–יחזקאל פרנקל  חברנוקהילה והצגתו על ידי 

פעילות תורנית לאורך כל הלילה מלווה –תיקון ליל שבועות בבית כנסת  -9.6.2019-  ערב שבועות .13
 טרם נבחר הנושא להרצאות. בכיבוד קל  פרסים והפתעות לילדים ומבוגרים .

מלווה  לעבור את הקיר ""-הקרנת הסרט עטור השבחים , מתוכננת – 15.8.2019-לקראת ט"ו באב .14
 בשיחה עם רמה בורנשטיין ונעה קולר .

 חק מאיר /חזנות גינס/להקת מיתרים.יצ – 21.9.2019-סליחות ראשונות מוזיקליות -כנוןבת .15
  לילה לבן בסוכה ,לימוד חוויתי בסוכה לנער . -19.10.2019- הושענא רבה  .16
 

 :ועדת כספים  .ד
 
  בפירוט לפי סעיפים:יתרה שלנו . ה 2018לדצמבר  31יום מאזן נכון ל . 1

 .ש"ח13,200חויים: צ'קים ד 7,300 מזומן: , 202,000 בבנק:
  ש"ח 222,500סה"כ:

  
 לאישור המועצה: 2019תקציב  במצ" . 2
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  2019תקציב    2018ביצוע  שנתי    2018תקציב   סעיף 
       הכנסות

  55,000                   54,746                   50,000                  נדרים
  32,000                   27,592                   32,000                  תרומות

  160,000                 164,092                 175,000                דמי חבר
  55,000                   59,482                   55,000                  מוסדות + תמיכות

  13,000                   15,050                   13,000                  אירועים אישיים
  2,000                     500                        2,000                    תרומות שונות

  25,000                   21,312                   20,000                  תרומות מיועדות
  3,000                     1,500                     3,000                    הנצחה

  15,000                   18,198                   15,000                  בר מצוות
  4,000                     3,900                     6,000                    הדף היומי 

  6,000                     6,000                     4,000                    תרומה צורבא רבנן
  10,000                   10,733                    קייטנה

  380,000                 383,105                 375,000                סה"כ הכנסות
       הוצאות

  155,000                 156,084                 150,000                שכר ונלוות
  22,000                   22,064                   37,000                  תקונים ואחזקה

  21,000                   19,290                   42,000                  חשמל
  50,000                   53,609                   42,000                  +מנקה חומרי נקיון וכביסה

  400                        120                        400                       הנצחה
  5,000                     3,802                     1,600                    משרדיות והדפסות

  2,500                       2,300                    מוקד אמון -אבטחה 
  13,000                   12,722                   8,500                    ביטוח

  1,500                     1,331                     1,500                    מיסים ואגרות 
  5,000                     4,744                     1,100                    שונות

  2,000                     1,895                     2,300                    טלפון ודואר
  13,000                   13,104                   12,000                  שכ'ט

  10,000                   1,755                     10,000                  חתנים ושמחת תורה
  25,000                   29,355                   20,000                  כבודים,ופעילות וועדת תרבות

  30,000                   32,110                   30,000                  מרצים ונותני שרותים
  8,000                     7,852                     2,000                    מידעון

  9,500                     9,235                     800                       קייטנה -הוצעות מיועדות 
  2,000                     1,370                     2,300                    רכישת ספרים

    -                             2,000                    רכישת ציוד  
  900                        868                        900                       הוצאות מימון 
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  2019תקציב    2018צוע  שנתי בי   2018תקציב   סעיף 
  2,000                     6,574                     2,000                    מתנות ופרסים   

  377,800                  377,884                  370,700                 סה"כ הוצאות שוטפות

  2,200                      5,221                      4,300                     סה"כ  רווח והפסד בית הכנסת

        

  105,000                 85,000                   115,000                הכנסות קופת צדקה
  100,000                 101,776                 110,000                תרומות צדקה לנזקקים

  5,000                    (16,776)                 5,000                    סה"כ   רווח והפסד קופת צדקה  
        

  485,000                 468,105                 490,000                סה"כ הכנסות 
  477,800                 479,660                 480,700                סה"כ הוצאות 

  7,200                    (11,555)                 9,300                    סה"כ  רווח והפסד כולל לעמותה  
  
  
 

  רשם: צורי פלד  
 

  


