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

        01010101....5555.201.201.201.20101010101    ההההתשע"תשע"תשע"תשע"    טבתטבתטבתטבתבבבב    ''''אאאאיייי    חמישיחמישיחמישיחמישייו� יו� יו� יו� 
        
  

    (חברי מועצה יוצאת וחברי מועצה נכנסת):    נוכחי�:

חיי� מרקוזה, אריה טימנס, שלו� סנדיק, רחל גיא, אהרו$ ונדרוולדה, ברברה ברקובי%, אלד$ מיד$, גידי     
  ר יפה, עוז עזריה, עזרא דורי, ארנפלד אליהו, ארז קוטנר.פרישטיק, אורית ברנט, אילת סקסטי$, אלעז

  

  ועופר נוי. אתי פז, חנה ב$ כוכב, משה בורשטיי$ , פורת יצחק   :נעדרי�

  :קדנציהסיכו� 

עתה  וסיימו אנו חייבי� תודה גדולה לכמה חברי� שהיו מסורי� מש' שני� ארוכות לפעילות למע$ ביהכנ"ס  :גידי

בפז, לאהרו$ ונדרוולדה שיגע בשני�  תסולאכוכב שתרומתה לקהילה מש' השני� לא  . חנה ב$פעילות קדנציית
בהתמדה האחרונות כראש לגבאי� בעבודה סיזיפית וכה חשובה, למוישה בורשטיי$ שזה מעלה מעשור שני� דואג 

מודי� לאתי פז  אנו ג� כרו$.ירועי� דוגמת יו� הזיליצחק פורת שדאג וימשי' אי"ה לטרוח על א ,לבינוי בית הכנסת
  על פעילותה בקדנציה זו.

אני חייב לומר לחברי� המצטרפי� החדשי� כי אנו בהחלט זקוקי� לאנרגיה חדשה ולכוחות מחודשי�. חלק 
ופעילות  לריענו$מהחברי� הממשיכי� בפעילות עושי� זאת כבר תקופה ארוכה ואני בטוח שהצטרפותכ� תביא 

  חדשה. 

  ירות שעמלו על גיבוש רשימת החברי� המצטרפי� למועצה.אנו מודי� ג� לחברי ועדת הבח

  עיקר משימתנו הערב זה לערו' שיבוצי בעלי תפקידי�.

        

        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

 .$ מיד$אלד –מזכיר העמותה  .3

 חיי� מרקוזה ואריה טימנס.–יו"ר ועדת בית הכנסת  .4

 .ארז קוטנר –יו"ר ועדת כספי�  .5

 עוז עזריה –יו"ר ועדת בני$  .6

 ואיילת סקסטי$ ארני ארנפלד –יו"ר תרבות  .7
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  איוש התפקידי� בועדות:

  ועדת בנין  ועדת כספים  ועדת ביה"כ  ועדת תרבות

ארני ארנפלד  – יו"ר
  ואיילת סקסטין

  חיי� מרקוזה   - יור
  ואריה טימנס.

  עוז עזריה –יו"ר   ארז קוטנר –יו"ר 

  רחל גיא  גזברית -ברברה ברקוביץ   כל חברי המועצה  אורית ברנט
  אריה טימנס  סנדיק שלום   *יהודה תשובה  אלעזר יפה

  עופר נוי    *פינקל יצחק  גידי פרישטיק
  עזרא דורי    *ראובן הלר  
      ון שטרן*אל  
      רב* יענית גולדפ  
 חלוקתראה טבלת   

  ותחומי אחריות תפקידים
    

        
  

  

  פרייהס  ביטאון הקהילה

  * דוד הלברשטם  עורך -  * יוסי ארגמן
   ברברה ברקוביץ   אילת סקסטין

  (ספרנית) * ציפי זה כבוד  * מיכל פרישטיק 
  רכישת ספרים –* יחיאל וסרמן   צלמת –* רינת טויטו 
  רכישת ספרים –גידי פרישטיק   חיים מרקוזה

    * רוזי פינקלשטין
    יחזקאל פרנקל *
        

        חבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצה    . . . . *  *  *  *  

  

 על ראשי הועדות לכנס את הועדות לפחות פע� ברבעו$ ולוודא ביצוע תפקידי� ומשימות.

  

  .2014אבקש כי ראשי הועדות יעבירו אלי בקשת תקציב תו' נקודת התייחסות לתקציב שנת  2015ארז: לצור' הכנת תקציב 

. יש חריגה בעניי$ שכר מרצי�. השכר מועבר נטו 2014: אבקש להסב את תשומת הלב לסטיה מהתקציב ע� סיו� שנת שלו�
  ועלויות מעביד מועמסות על העמותה. יש א/ כמה חריגות נוספות לתשומת ליבכ�. 
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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 
  חיי� מרקוזה . , מ"מיוס/ סגל                   מניי$ שני–שחרית 

  אריה טימנס   ראוב$ הלר, מ"מ                מניי$ שלישי –שחרית 
  יצחק פינקל –אהרו$ ונדרולדה, מ"מ                         מנחה וערבית

  באחריות חברי הד/ היומי בערב.             21:00ערבית 

  בשבתות

  עוז עזריה.רז קוטנר, א –, מ"מ חיי� מרקוזה                            מנחה ערב שבת 
  , ארז קוטנראלעזר יפה ., מ"מאריה טימנס                     קביעת בעלי תפילה 

  אהר$ ונדרולדה –יצחק פינקל, מ"מ                                  מניי$ ראשו$ 

  אלו$ שטר$                                 יאה בעלי קר
  אריה טימנס. , מ"מיעקב ולטר                       תיחת הארו$ ליווי פ

  ישראל לקס –אלד$ מיד$, מ"מ                                קביעת עליות 
  מושיק גולדשטיי$  ארז קוטנר,                    גבאי קריאה בתורה 

  מ"מ אלי ארנפלד משה בורשטיי$,                                 גבאי שני
  , עוז עזריהיסטדטריהושע נו . עמיר� סב$, מ"מ                            מנחה גדולה

  חיי� מרקוזה , יעקב אבר', עזרא דורי.                                   מנחה
  גידי פרישטיק, אלעזר יפה                       אחראי דרשני�

  נחמיה נוי , אלד$ מיד$                         וצ"שערבית מ

  יענית גולדפרב     תאו� חתני� מחו% לקהילה 
  מיכל פרישטיק,  ציפי סב$  עידית ונדרוולדה,               אחראיות שיעורי נשי� 

  טר, אורית ברנטדברברה ברקובי%, מלכה ניוסטיהודית קרול, איילת סקסטי$,                               עזרת הנשי� 

  

  לליכ
  פי פזא        אחראי על אול� "בית אהרו$"

  יוס/ סגל                                         רכז "כוללי�" 

  באחריות ועדת בני$        אחראי רכש 
  חיי� זר כבוד, איילת סקסטי$                                לוח המודעות

  אלד$ מיד$                       לוח מודעות דיגיטלי
  מיכאל טוכפלד                             אתר האינטרנט

  , אריה טימנס, אבר' יעקביהודה תשובה, איציק פינקל                          הכנת ספרי תורה
  יצחק פינקל                             החלפת פרוכות

  משה בורשטיי$  יעקב אבר', מ"מ                                    הודעות לקהילה 
  אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד                                ליווי אורחי�
  צורי פלד                         יזכור   טיפול בלוח
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  בעלי תפקידי� בקהילה.נספח

 תפקידתפקידתפקידתפקיד טלפו$טלפו$טלפו$טלפו$ ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה

 אב הבית 03.5718450 יעקב אבר'

 אליהו ארנפלד
037311636  

0506245551 
 חבר הנהלה .  ועדת התרבות(משות/) יו"ר 

 חברת מועצה 0546490998 אורית ברנט

  גזברית  054.4623029  ברקובי%  ברברה

 רחל גיא
03.5719098  

054.6414419 
 חברת מועצה

 חבר מועצה 052.2678495 עזרא דורי

 אברה� וסרמ$
03.5718556  

054.4571855 
 רב הקהילה

  יו"ר (משות/) ועדת בית הכנסת  050.7955332  אריה  טימנס 

 אלעזר יפה
035720111  

0542329220 
 חבר הנהלה . ההנהלה    יו"ר מ"מ

 אלד$ מיד$
036770611  

054.7772254 
 חבר הנהלה . מזכיר 

  יו"ר (משות/) ועדת בית הכנסת  054.4722880  חיי�  מרקוזה

 איילת סקסטי$
03.7316237  

052.8406691 
 יו"ר (משות/) ועדת תרבות

 שלו� סנדיק
03.5718932  

054.6701280 
 חבר מועצה

 חבר הנהלה.יו"ר ועדת בני$ 054.3551968 עזריה עוז 

 גידי פרישטיק
03.6103810  

054.4571934 
 הקהיליו"ר ה

 ארז קוטנר
052.8780183  

03.5733385 
 חבר הנהלה . יו"ר ועדת הכספי� 

  
  

 א. מיד$.רש�: 


