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  בס"ד
        1111////דדדדע"ע"ע"ע"פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה 

        15.12.201315.12.201315.12.201315.12.2013    דדדדתשע"תשע"תשע"תשע"    טבתטבתטבתטבתבבבב    ''''בבבביייי    ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�יו� יו� יו� יו� 
        
  

אולמר דוד, גיא רחל, סנדיק שלו� , קוטנר ארז, ב� כוכב חנה, וונדרולדה אהרו�, יפה אלעזר,   נוכחי�:
  אילת סקסטי�, פורת יצחק, אלד� מיד�, פז איתי, פרישטיק גידי, משה בורשטי�, ארנפלד ארני

  נוי. עופר  :נעדרי�

  אהרו� כה� –מטע� ועדת ביקורת   :אחרי�

  :קדנציהסיכו� 

  אנו מודי� לחברי ועדת הבחירות.  :גידי

הכוס יותר מלאה מריקה, ואנו אומרי� תודה  :אנחנו מסתכלי� בסיפוק על השנתיי� האחרונות
  ת השונות.ולכל מי שיושב ועשה ותר� לקהילה במסגרת תפקידו בוועד

  של הגג, שירותי� בקומת בית אהרו�, ספריות חדשות בבית המדרש. שיפו& יסודי  :בני�
  נהיה חייבי�  לשפר ואנו בוחני� מס' אפשרויות בנושא. –בנושא הניקיו�   
  .היה המש' בהובלת רחל גיא עד פתרו� הסוגיהי –בנושא ההנגשה   

  
השקת ש קטי), אירוע 'קי לוי, אירוע גושיונת� רזאל, ג מופע , כמו"תוהפקות גדול"היו הרבה   :תרבות

רפואה.  שבתות הלכה ושל קק"ל, ערב על המוסד, ארגו� ליל שבועות מוצלח בנושא הספר 
  .בפוריה ובעכו ועוד ועוד קהילה

מתקיימת כא� פעילות ה� למבוגרי� וה� לילדי� ובני אנו מודי� לפעילות אחיעזר ומרחביה, 

  ממשי לכותרת "מרכז קהילתי תורני"נוער שיוצקת תוכ� 

יש כא� כלי תקשורת המוסי) . איכות ובכמותעניי� בעל השדרוג במידעו� באנו מודי� ג� 
לקהילתיות ער' גבוה. נעמוד על "חופש הביטוי" ג� בהמש' ולא נטיל מגבלות על הפרסו�. מה 

  יתפרס�.(שהמערכת מחליטה שהוא מעניי� ורלוונטי

ותרי� רבי�. הספריה מופעלת על והוספנו כ את המלאי נושדרגא) היא שינתה פניה, הספרייה 
  (ע"י ברברה וציפי). ידי שתי ספרניות לה� אנו מודי�

צרי' להגדיל את העזרה וכולנו מודי� לו מאד על כ'.  אהרו� מוביל את השוט) בנושא ביד רמה  :ועדת בית הכנסת
  בוועדה זו ולתת תשומת לב של כל אחד מאתנו.
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        קביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותה

  את בעלי התפקידי� הבאי�:פה אחד למנות המועצה  החליטהבתו� הדיו� 

 .גידי פרישטיק –יו"ר העמותה  .1

 .אליעזר יפה –מ"מ יו"ר העמותה  .2

 .אלד� מיד� –מזכיר העמותה  .3

 אהרו� ונדר וולדה. –יו"ר ועדת בית הכנסת  .4

 .ארז קוטנר –יו"ר ועדת כספי�  .5

 .עופר נוי –יו"ר ועדת בני�  .6

 .ארני ארנפלד –יו"ר תרבות  .7

  

  איוש התפקידי� בועדות:

  ועדת בנין  ועדת כספים  ועדת ביה"כ  ועדת תרבות

  עופר נוי –יו"ר   ארז קוטנר –יו"ר   אהרון ונדרוולדה –יור   יו"ר –ארנפלד ארני 
  רחל גיא  אולמר דוד  ארז קוטנר  חנה בן כוכב

  משה בורשטין  גזבר -סנדיק שלום   אליעזר יפה  אתי פז
      ה*יהודה תשוב  אילת סקסטין

      *פינקל יצחק  אליעזר יפה
      *ראובן הלר  יצחק פורת

      *אלוון שטרן  
      אלדן מידן  
      * יענית גולדפרב  

  

  

  פרייהס  מידעון

  * דוד הלברשטם  * יוסי ארגמן
  (ספרנית) * ברברה ברקוביץ  חנה בן כוכב*
  (ספרנית) * ציפי זה כבוד  אילת סקסטין*

  רכישת ספרים –* יחיאל וסרמן   * מיכל פרישטיק
  רכישת ספרים –גידי פרישטיק *  * יהודה תשובה

    * רוזי פינקלשטין
    צלמת –* רינת טויטו 
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        ועדת בית הכנסתועדת בית הכנסתועדת בית הכנסתועדת בית הכנסת

  חלוקת התפקידי
 ותחומי האחריות
  

  בימי החול
  אהרו� ונדרוולדה  �מ"מ   יצחק פינקל,       מניי� ראשו� –שחרית 
  יוס� סגל –מ"מ    קייזר,ישראל             מניי� שני–שחרית 
  , מוקי גרינבוי�יהודה תשובה  ראוב� הלר, מ"מ       מניי� שלישי –שחרית 

  , פינקל יצחקאהר� ונדרולדה                     מנחה וערבית
  

  בשבתות
  וונדרולדה אהרו�יצחק פינקל,                        מנחה ערב שבת 

  אלעזר יפה � פורת, מ"מ יצחק                קביעת בעלי תפילה 
  אהר� ונדרולדה –יצחק פינקל, מ"מ                              מניי� ראשו� 
  אלו� שטר�                              בעלי קריאה 

  יצחק פורת, יעקב ולטר                  ליווי פתיחת הארו� 
  שראל לקסי –אלד� מיד�, מ"מ                               קביעת עליות 

  מושיק גולדשטיי�,  ארז קוטנר,                 גבאי קריאה בתורה 
  , מ"מ אלי ארנפלדמשה בורשטיי�                                      גבאי שני 

  ,  יהושע נוויסטדטרעמיר� סב�                               מנחה גדולה

  אהרו� ונדרולדהעופר נוי, אבר� יעקב ,                                          נחהמ
 �  גידי פרישטיק, אלעזר יפה                         אחראי דרשני

  , אלד� מיד�חמיה נוינ                          ערבית מוצ"ש 
  יענית גולדפרב    תאו� חתני� מחו� לקהילה 

 �  מיכל פרישטיק, חנה ב� כוכב, ציפי סב�             אחראיות שיעורי נשי
 �נה אבר�, חיה מינרבי, יהודית קרול, איילת סקסטי�, חנה ב� ח             עזרת הנשי

  כוכב
  

  כללי
  אפי פז          אחראי על אול� "בית אהרו�"

 "�  מאיר מינרבי                                    רכז "כוללי
  דוד אולמר, עופר נוי.                                      אחראי רכש 

  חיי� זר כבוד, איילת סקסטי�                                   לוח המודעות
  אלד� מיד�   ומיל קהילתי  לוח מודעות דיגיטלי

  מיכאל טוכפלד                                 אתר האינטרנט
  תשובה יהודה + יצחק פינקלונדרולדה, אהרו�                               הכנת ספרי תורה

  יצחק פינקל                                החלפת פרוכות
  , יהודה תשובהמשה בורשטיי� יעקב אבר�,                              הודעות לקהילה 

�  אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד                                   ליווי אורחי
  צורי פלד                         זכור טיפול בלוח הי

  

  .ו� סנדיק כגזבר העמותהאת של 15המועצה החליטה לצר� למועצה חבר 
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  דיו�

  – ועדת ביקורת .1

 .את התגובות לדו"חותלדעת מתי נסיים  מבקש, (ועדת ביקורת)  אהרון

  .6�12יועברו תשובות מסודרות לדוחות  15/1/2013, עד1�5על דוחות  ינוענ –אלעזר 

  ל התייחסות לידי אליעזר.כחברי מועצה שקיבלו הדוחות, הרלוונטי� לוועדות שלה� יעברו  1/1/14עד 

 ניקיון שוטף .2

  גידי:

  היא שצרי� להחלי�.הכללית לא השכלנו לעשות עליו פיקוח מסודר, ההרגשה  –חייבי� לעשות שינוי 

רק מועמד  קבלני� וראו את המקו�. 4ו בא – הכרות ע� הבניי� פנינו למס' קבלני ניקיו� שבאו ועשו סיבוב

 �  שהצבנו (מפי� עותק ההצעה).אחד רלוונטי והציג הצעה בתחו� המחירי

  לבי� הצעה החדשה. –הציג את ההשוואה בי� הטיפול הקיי�  –משה בורשטי� 

בחוזה חודש מראש  5.5המועצה החליטה לאשר החלפת המנקה, יש להודיע בכתב למנקה בהתא� לסעי� 

  בכתב.

  לו�: ההצעה מיקרת את עלות הניקיו� ונצטר� לתכנ� בהתא� את התקציב.ש

  באחריות משה בורשטי� לקנות המלאי. נייר לשירותי� ולידיי�  –חומרי טואלטיקה 

  

 . הילדים והנכדים שלנו משתתפים בארועי מרחביה ומקבלים מכך המון.הפעילות חשובה ורצויה – מרחביה .3

יש המו� התנגשויות. חייב להיות שיח בי� חברי ועדת תרבות, חייב להיות של האול�, אול�  תאו�אמנ� יש 

בצד הניקיו� לאחר האירוע וכ� בסדר במקלט  ותשיגתר רגבולות שג� סימה צריכה לדעת ולתזמ� ולהיות יו

.�  ובלוחות הזמני

 קהילה תומכת .4

  יבשו קונספט ייחודי לקהילה.ודבורה מרקובי�, וג אלאה עזר,ר מוחות ע� רינה וסרמ� ועיגידי וחנה ישבו בס

יד וסיוע, במיצוי זכויות  ,הקהילה תת� רשת שלו מעטפת בטחו� בשעת הצור� לחבר קהילה בשעות משבר

התברכנו בקהילה בעובדות סוציאליות בכירות ומנוסות. הכוונה לרתו� ג� בעלי מקצועות  ובעזרה וסיוע.

.�  אחרי� לטובת סיוע בעת הצור

לטובת מיז� "קהילה יו� יומיי� בשבוע לתת שפרשה) מתנדבת בכירה יאלית (עובדת סוצ לאה עזרא 

  .ואולי נוספי� ישמשו צוות היגוי רינה וסרמ� ודבורה מרקובי� היא יחד ע� ותומכת" 

.�  יש מס' מקרי� שכבר התחילו לטפל, שלא יפורטו מפגש צנעת הפרט. תו� סיוע ע"י עורכי די� ורופאי

  .ו� הקרובבמידעבכלליות הנושא יוצג 
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  נגישות .5

  גידי:

  בקשנו מרחל לרכז את הפרויקט ולעמוד בראשו.

  :רחל גיא

 2לנושא בשלב בו הייתה תכנית מאוד גדולה ויקרה שהחליטו לרדת ממנה בגלל העלות, הייתה הצעה  נכנסתי

  לכבש שצמוד לקיר המזרחי.

  .מתכת תקונסטרוקציי� אפשרית בבניה קשה (בטו�) או בניה במתכתהבניה 

 נראה לי שמה שנכו�, זו הבניה  במתכת, כרגע אני בשלב של איסו� בעלי מקצוע, לקד� את הנושא.

  כשהעלויות יהיו ידועות נער� למגבית כספית פרטנית.

 מצב כספי .6

 שלום סנדיק:

  35,000  עו"ש

  ) 43,000(מתוכו עתודה לפיצויי�  218,000  פק"מ

  9,900  קי� דחוי�'צ

  .ות זה יספיק עד ערב רה"ש (אוגוסט)בהנחה שלא תהינה הוצאות חריג

  2014. שלו� יעביר לארז מאז� בוח� לצור� הכנת תקציב 

  
  
  

 א. מיד�.רש�: 


