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 בס"ד
 

 2 תש"פ פרוטוקול  מועצת העמותה
 24.02.20ואסיפה משלימה  210..20  פתש" בשבט  ט"ו' ביום 

 
 

סבן  ,שטינמץ ישראל ברברה ברקוביץ, אלדן מידן, גידי פרישטיק, אורית ברנט,  משה רונן,  נוכחים:
 וי עופררוזנטלר שלמה, נ , יעל לרנר,ארנפלד אליהו, מלכה ניוסטדטר, עמירם, יהודית שטרן

 .קוטנר ארזו

 

 ,משה בורשטיין  סבג יגאל:           נעדרים

 סיכום שנה:

. אני מאחל למצטרפים החדשים למסיימים ולמצטרפים אלדן: תודה לכל חברי המועצה העוסקים במלאכה,
בהצלחה. תוספת של אנשים חדשים לעשייה, נותנת כוח חדש וזווית ראיה חדשה ועוזרת גם לוותיקים בתחום 

 למשוך בעול.
רק בפעילות משותפת ותרומה של  –אני שב ומזכיר את חשיבות שיתוף הפעולה של כל אחד ואחת מחברי המועצה 

אנשים שלוקחים על עצמם  5שען על גרעין של יכל חברי המועצה, אפשר לעמוד בכל המשימות, לא ניתן לה
 ונשחקים.

ל בפני כל הציבור אם עקב השינויים נפגעה בנושא תודה לחברי ועדת הבחירות על שירותם לקהילה. אני מתנצ
 ד"ר יהודית קרול, שלא הצלחנו תוך כדי הישיבה הקודמת ליצור אתה קשר טלפוני ולאשרה.

 מעיריית גבעתיים. 78,000תודה למושיק גולדשטיין סגן ראש העיר על השגת תקציב משמעותי של 

 

  :בניין

  ים:וקביעת ועדת פרויקט ןהבנייתכניות לאחזקת 

 מעבר לכך יו"ר ועדת בניין ידאג לנהלי ניקיון באולם כך שהאולם ינוקה באופן סדיר ונכון.

 :ושיפוץלבינוי מיוחדת זמנית  ועדה על הקמה של ו המועצה מאשרת בהחלטתה 
 כספים של תרומות ייעודיות שנתרמו לבינוי, והם מחוץ לתקציב בית הכנסת .  ריכוז

 פרויקטים.להפרויקט יחולק לתתי פרויקטים שיבוצעו לפי מצב הכסף 
 .ישראל שטינמץו מוטי קראוס, ניוסטדטרארז קוטנר, מלכה  ועדה חברים אלדן מידן, גידי פרשטיק,וב
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 :תרבות

 .בפרוטוקול הקודם על ידי ועדת התרבות פורסמו בהרחבה אירועי השנה המאורגנים

 .נה חברי הקהילה ובמיוחד חברי המועצה מתבקשים לעזור בארגון אירוע זה ושאר אירועי התרבות לאורך הש
 

 בטאון הקהילה:

  .מצטרף אלדן מידןאילן אחיטוב ימשיך לערוך את  הביטאון  .לצוות האיכותי הקיים של אילן ,רינת ואראלה 
על מנת לשמור על הגיוון  ( לשתף ולהציע מאמרים ורעיונות חברי הביטאון קוראים לציבור )כמו גם לבני הנוער

 והייחודיות של הביטאון הקהילתי שלנו.
 

 ועדת צדקה:

, מסירותב יחד עם ארני וישראל לקס ממשיכים במלאכתם בצנעהסבן  חברי ועדת הצדקה בראשות ר' עמירם
היא  היית גבעתיים כאשר נקודת השיא בשנרווחה בעירמחלקת המדה. עיקר הטיפול הינו בתאם מול רגישות והת

 מחא דפסחא לקראת חג הפסח. ביום וקי ,חלוקת סיוע ותרומות לנזקקים כולל מתנות לאביונים בפורים בו
 ישר כוחכם. י

 תודה מיוחדת לישראל לקס על הארגון והרישום של הצד הכספי של קופת הצדקה.
 

 ועדת כספים:

יש להיערך עם הדוחות הכספיים לאספה הכללית בשאיפה לפני פסח, על מנת שנוכל גם להעביר פרוטוקול ודוחות 
 העירייה. כספיים לרשם העמותות וגם לוועדת התמיכה של

 
 :מועדון אחיעזר

ועל כך תודתנו הרבה על העשייה הברוכה  הגב' יהודית שטרןמידי חודש, נותן פעילות רבה ומגוונת בניהול 
אני מזכיר שיש לטפל במזגן חדש למועדון וכן לטפל בפניה לעירייה לתקצוב דרך מחלקת  וההשקעה הרבה.

 לשנה. 10,000הבקשה היא כ  -הרווחה את המועדון
 

 קביעת הנהלת העמותה:

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

 שלמה רוזנטלר  –יו"ר העמותה  .1
 ויעל לרנר ישראל שטינמץ  –מזכיר עמותה  .2
 משה רונן שיגובה על ידי יגאל סבג –יו"ר ועדת בית הכנסת  .3
 קוביץברברה בר-ארז קוטנר. גזברית –יו"ר ועדת כספים  .4
 ה ניוסטדטרמלכ   –יו"ר ועדת בנין  .5
 אליהו )ארני( ארנפלד –עדת תרבות יו"ר ו .6
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 איוש התפקידים בוועדות:

 ועדת בנין ועדת כספים ועדת ביה"כ ועדת תרבות
משה רונן )יגובה   -יו"ר ארני ארנפלד  –יו"ר 

 על ידי יגאל סבג(
 מלכה ניוסטדטר  –יו"ר  ארז קוטנר –יו"ר 

 אורית ברנט 
 מרכזת פעילות ילדים

 -ברברה ברקוביץ  סבןעמירם  
 גזברית

 נוי נחמיה *

 *עזרא דורי יעל לרנר *יהודה תשובה יהודית שטרן
 ןמשה בורשטי  בן אריקובי   יגאל סבג  גידי פרישטיק

 אילן אחיטוב*
 יעל לרנר

–רי תורה פ*גבאי ס
 ישראל גולדפרב

    

 * יעקב שטרן 
 מרכז פעילות לצעירים

אחראי על  –*אלון שטרן 
 הקוראים בתורה.

  

 *  נחמיה נוי
 *  אראלה נאור

-מלכה ניוסדטדר 
 אחראית עזרת נשים.

  

אחראי  -*אלדן מידן 
עליות לתורה, 

 רצייטים וכיבודיםאי

  

 כל חברי המועצה  
ראה נספח טבלת חלוקת 

תפקידים ותחומי 
 אחריות

  

 

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

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

  צלמת –* רינת טויטו  
  משה רונן  
  *אלדן מידן 
   

 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
 ארז קוטנר -יוסף סגל, מ"מ           מניין שני–שחרית 
 שמעון באומל וראובן הלר   אריה טימנס, מ"מ       מניין שלישי –שחרית 

 אהרון ונדרולדה, מ"מ משה רונן                     מנחה וערבית
 באחריות חברי הדף היומי בערב.         21:00ערבית 

 בשבתות
 ארז קוטנר, בןעמירם ס                    מנחה ערב שבת 

  ארז קוטנר,  ,עמירם סבן               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                גבאי קריאה בתורה 
 משה בורשטיין, ישראל לקס                             גבאי שני

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

 עמירם סבן                     אחראי דרשנים
 מיה נוי , עמירם סבן  ואלדן מידןנח                       ערבית מוצ"ש

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

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

 כללי
 אפי פז      אחראי על אולם "בית אהרון"

 עמירם סבן                           רכז "כוללים" 
 עמירם סבן  שיעורים תורניים

 באחריות ועדת בנין    אחראי רכש 
 ישראל שטינמץ                           לוח המודעות

 יעל לרנר                 לוח מודעות דיגיטלי
 יעל לרנר  הודעות במייל לקהילה
 מידן אלדןרך(, אילת סקסטין, רינת טויטו, אראלה נאור, אילן אחיטוב )עו  בטאון "חודש בחודשו"

 מיכאל טוכפלד                        אתר האינטרנט
 ואלדן מידןיהודה תשובה ישראל גולדפרב , שמעון באומל,                       הכנת ספרי תורה

 בןאשי וסרמן אריה סלומון ועמירם ס                         החלפת פרוכות
 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

 חבר מועצה  0544282893 משה בורשטיין

 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 

 יו"ר ועדת בית הכנסת -הנהלהחבר  0507799779 משה רונן  

 ארז קוטנר
052-8780183 
03-5733385 

 יו"ר ועדת הכספים   -חבר הנהלה

 מזכיר  -חבר הנהלה 0585865442 ישראל שטינמץ

 חברת מועצה   054-5212128  יהודית שטרן

 א. מידןרשם     


