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 מועצת העמותהפרוטוקול 

 1.211.11 ב,תשפ" ז' כסלו  חמישייום 

 

  האסיפה התקיימה בתוכנת זום. באישור עו"ד גידי פרישטיק.

 . 20:30תחילת האסיפה בשעה 

יהודית , יעל לרנר , יהודית שטרן, ישראל שטינמץ,ברקוביץ,  ברברה שלמה רוזנטלר, ארז קוטנר נוכחים:

 וארני ארנפלד.  דניאל, בוזי הרצוג אראלה נאור, ,שטרן

 

 

 ועדת בחירות -שלמה

 וישראל גולדפרב. מייק גיא,אלון שטרן, חברי ועדת הבחירות המוצעים הם עודד שויירמן, 

 נשמח לשמות נוספים. דת הבחירות.ועויעשו מאמצים ששלושה מועמדים יסכימו להיות ב

 

ננסה כחברים במועצה להכניס )שמות מוצעים(: רחל גיא, אריה טימנס, שגיא גרינפלד, ישראל לקס, 

 מוקי גרינבויים.יהודה תשובה, אלדן מידן, 

 ועדת הבחירות תשאף לסיום הבחירות עד ט"ו בשבט.

 

 .שלמה רוזנטלר, ברברה ברקוביץ חברי מועצה שפורשים:

 

 עמירם  ,נויסטטר מלכה  ,סבג יגאל  ,לרנר יעל , ,ברנט אורית ,נוי עופר ,ארנפלד ארני מוכנים להמשיך: 

 .ועופר נוי ורשבסקי דניאל , בלום עוזי , נאור אראלה ,שטיינמץ ישראל ,שטרן יהודית ,קוטנר ארז ,סבן

 

 הגברת הפעילות בבית הכנסת

 

כול לגרום להמשכת חברים וחברות העלה את הנושא של קידוש בכל שבת מברכים דבר שי בוז'י

 .לפעילויות בבית הכנסת

 הוחלט להקים צוות בראשות בוזי שיקים צוות חשיבה ויגיש את המסקנות.

 היתה החלטה ששווה להשקיע מהתקציב השוטף לכך.

 

 בית אהרן שיפוץסקירת   -ארז

 הקירות קיימות עם גבס.

 התקרה עם החשמל הכל מוכן.

מזגנים בעייתים ויתכן שיוחלפו. יתכן שימצא  2השחילו צינורות חדשים למיקום החדש למזגנים. יש 

 מימון בעירייה.

 שבוע הבא יעשו דוגמאות צבע, אח"כ ירכיבו גופי תאורה.

 .הישן להרוס את המטבח בקרוב מתחילים

 גודל. הנושא לא סגור סופית.יעלה נושא של קיר ההנצחה, איזה פורמט ואיזה 

 מחכים להחלפת החלונות לזכוכית חלבית  והחלפת הדלתות לחדשות ממש.
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 סאות הישנים במקלט יתרמו לישוב יצהר, ויקנו כסאות פלסטיק חדשים ויפים שמתאימים יותר.יהכ

 

השירותים בכניסה בבית הכנסת הם גם ישופצו. כרגע יש הצעת מחיר אחת וממתינים לעוד הצעת מחיר 

 לפני יציאה לביצוע. 

 

 ברברה: 

בנושא דמי חבר, מצבנו סביר  בכמות המשפחות ששילמו מתוך הקהילה, אבל עקב עזיבה עדיין יש 

 ₪. 15,000פיחות יחסי בסכום הגביה. הירידה היא של כ

 

 יהודית

בנושא של מועדון אחיעזר כרגע מתקיים בחוץ ממש... וההרצאות מתקיימות בצפיפות בחדר עיון. יש 

 ללחוץ על יעקב שטרן שימצא פתרון, למרות שנראה שהדברים לא כ"כ מתקדמים בכיוון הזה.

 

 

 רשם: 

 ישראל שטינמץ 

 מזכיר העמותה 


