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  בס"ד
  

  1ע"ח/ מועצת העמותה פרוטוקול 
  10/2/2018מוצאי שבת כ"ה בשבט תשע"ח 

  
  

  פלד צורי,, רחל גיא, ברברה ברקוביץ, אלדן מידן, גידי פרישטיק, אורית ברנט, אילן אחיטוב    נוכחים:
  , ארנפלד אליהו, מלכה ניוסטדטר., אריה טימנסיהודית שטרןסבן עמירם, 

  , ארז קוטנר, ישראל לקס.זריהעוז ע:           נעדרים

  :שנהסיכום 

 תרעיונורבת תודות מיוחדות לאיילת שסיימה קדנציה ארוכה תודה לכל חברי המועצה העוסקים במלאכה, אלדן: 
הספקנו ה. יתודה לאלעזר יפה על עבודת המזכירות והעשי טאון.ידת התרבות והבעוועם תרומה רבה בועשיה 

פת של אני מאחל למצטרפים החדשים בהצלחה. תוס רועים בקהילה ועשיה רבה.יהשנה יחד מגוון רחב של א
  בעול. ראיה חדשה ועוזרת גם לוותיקים בתחום למשוך וזוויתאנשים חדשים לעשייה, נותנת כוח חדש 

    :בניין

  סולומוןאריה  –ית החדש חום הסדר והתחזוקה השוטפת. אב הבה הייתה בתיבשנה זו עיקר העשי
  נו ועד טיפול במשאבה החדשה לביוב.וקיינושאים מסידור המקלט ונהרים את הכפפה וטיפל בהרבה 

בכל אשר פנינו  ככל יכולתוועוזר עזר שמושיק גולדשטיין המשנה לראש העיר, מר ידידנו זה המקום להודות ל
  , במקום המזגנים ששבקו.כות המיזוג החדשות באולם בית אהרוןרוביקשנו.  בזכותו, מע
  את תפקידו. אותו עשה בנאמנות.שסיים  –וסרמן תודה לאב הבית אשי 

  ספר אולם בית אהרון, קליטת האירועים מבית ומחוץ ותפעולם.מסור של לאפי פז על ניהול תודה ו

  :תרבות

ע"י  - במוצאי שבת תרומה תשע"ז של בתיה וטוביה מרגלית ז"ל, לזכרם  –הרצאה של סיון רהב בהיכל  .1

 המדור למורשת ישראל ובמסגרת פורום הצעירים שמנהל חברנו יעקב שטרן.

בנוסח מודז'יץ בליווי בעל התפילה ר' אברהם טיילור פורים זכור, לקראת  שבת קהילתית ייחודית בפעילות  .2

 בהשתתפות כל הציבור.  הומוריסטית יחד עם תחרות טשולנט

  צבעים אבודים"" – אוצרות האומנות מיוחדת שודהרצאה  –ערב יום השואה  .3

   כלי.ס המטט הגירמ" –תא"ל אביגדור קליין טקס יום הזיכרון בהשתתפות  .4

, ובסיוע הטכני של יצחק פינקל ואשי וסרמן על ר' יצחק פורתחברינו של המסור והמדוקדק בארגונו 

 ההגברה.

 ארגון ערב יום העצמאות עם תפילה חגיגית. .5

  של לוחם באדיבותו של ד"ר אפי פז, חבר קהילתנו.סיפורו  –הרצאה ליום ירושלים  .6

 שנה לשחרור ירושלים. 50ליל שבועות מוצלח במיוחד בסימן  .7

 הרבה של חברנו מיכאל טוכפלד.בעזרתו  –הרצאת הרב גולדוויכט בשבת פרשת בשלח  .8

 ארגון המדור למורשת ישראל וחברנו מושיק גולדשטיין.ובבאדיבות  –מופע של שולי רנד בהיכל  .9

מחד פעילות תורנית בקהילה בארגון חברינו ר' ישראל שטינמץ ור' פרדי  יץ לנוער בשני מישוריםפעילות ק . 10

גלישת גלים ות פיזית מכדורסל, פינג פונג ועד שכללה גם פעילפעילות ערכית לנוער  ךל, ומאידיאלגמי

 רגונה של חברת הקהילה אורית ברנט בסיוע הרב של המדור למורשת ישראל.בא

  ערב עיון מיוחד במוצאי צום גדליה. . 11
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  הנשים בארגונה של איילת סקסטין.מעגל  –מיוחדת לנשים פעילות  –שמחת תורה  . 12

 וקידושא רבא לקהילה.

 .הכנסת ספר התורה לזכרה של הגב' שרה שטרן ז"ל . 13

פועלם של חברינו יוסי ארגמן ויצחק ל רבה העם תוספת הפעם, בהערכ –ומרגש  חתנים מיוחדוקידוש שבת  . 14

 .ן הקהילה לאורך שנים רבותעמל פינקל

 וארגון מרחביה והמדור למורשת ישראל.בסיוע  –מסיבת חנוכה לילדים  . 15

 .ד"ר אברהם סולומוןהארכיאולוג י ע" –רה בטבת הרצאה לכבוד עש . 16

 הרצאה לכבוד טו בשבט על צמחי מרפא. . 17
  

    :כספים
   י בהכנסות.והקיטון המשמעות שיש מורכבות רבה בנושא, עקב הצטמצמות הציבור בקהילה ניכר

והובילו את נושא הכספים ביד רמה, ברברה וארז שמרו על קיטון בהוצאות . להעלות את דמי החבר נאלצנו השנה
  ניתן לראות זאת בדוחות הכספיים בהרחבה. 

  ם יומי בנושא הגזברות ועל תשומת הלב לכל הפרטים הקטנים.תודה מיוחדת לברברה על עיסוק כמעט יו
  . 16,500בצקים דחויים ומזומן ובנוסף לכך ,  160,000ם בעו"ש היתרה היו

  
  בטאון הקהילה:

 םביטאונייצאו השנה כבר שני . ויחד עם הצוות האיכותי ןהביטאושל עורך התפקיד את  קיבל עליואילן אחיטוב 
  מאמרים ורעיונות  עלשתף ולהציים לציבור אקור ןהביטאוומגוון.  חברי  רחבה מקצועית גבוהה ותוכן מרב

  הקהילתי שלנו. ןהביטאושל  תוהייחודיומור על הגיוון על מנת לש
  

  ועדת צדקה:
עיקר הטיפול הינו בתאם מול הרווחה בעיריית גבעתיים עושה מלאכתה בצנעה אולם במסירות רגישות והתמדה. 

וקמחא כולל מתנות לאביונים בפורים בו ביום כאשר נקודת השיא בשנת היא חלוקת סיוע ותרומות לנזקקים 
   כוחכם.שר י לקראת חג הפסח. דפסחא

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

  :מועדון אחיעזר
הברוכה  העשייהועל כך תודתנו הרבה על  נדרולדהואהרון ופעילות רבה ומגוונת בניהול עידית  מידי חודש, נותן
  וההשקעה הרבה.

  

  :ועדה לעזרה הדדית

  במיוחד לאור העובדה שיש מחברות הקהילה שאינן מגיעות השנה לצערי קצת נזנחה ויש לחדש הפעילות.
  .עמןוחשוב לנו לשמור על הקשר 
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  :קביעת הנהלת העמותה

  את בעלי התפקידים הבאים:למנות פה אחד המועצה  החליטהבתום דיון 

 .אלדן מידן –יו"ר העמותה  .1

 צורי פלד –עמותה זכיר מ .2

 אריה טימנס.–יו"ר ועדת בית הכנסת  .3

 ברברה ברקוביץ.-גזברית .ארז קוטנר –יו"ר ועדת כספים  .4

 .עוז עזריה –יו"ר ועדת בנין  .5

 .ארנפלד )רניליהו (אא –תרבות ועדת יו"ר  .6

  

  :בוועדותאיוש התפקידים 

  ועדת בנין  ועדת כספים  ועדת ביה"כ  ועדת תרבות
  עוז עזריה –יו"ר   ארז קוטנר –יו"ר   אריה טימנס.  -ר"יו  ארני ארנפלד  – יו"ר

  אורית ברנט 
  מרכזת פעילות ילדים

 -ברברה ברקוביץ   עמירם סבן 
  גזברית

   -פרויקטים
  *משה בורשטיין

  אריה טימנס   גידי פרישטיק  *יהודה תשובה  יהודית שטרן
  רחל גיא  ישראל לקס  *פינקל יצחק  גידי פרישטיק
  עזרא דורי*      ישראל לקס  אילן אחיטוב

  * יעקב שטרן 
  מרכז פעילות לצעירים

 אחראי – *אלון שטרן
  אים בתורה.רועל הק

  מלכה נויסטדטר  

  חמיה נוינ * 
  *  אראלה נאור

- טדרדמלכה ניוס 
  אחראית עזרת נשים.

  צורי פלד  

  כל חברי המועצה   
 חלוקתטבלת נספח ראה 

ותחומי  תפקידים
  אחריות

    

        
  

  ספרייה  ביטאון הקהילה  קופת הצדקה
  * דוד הלברשטם  עורך - אילן אחיטוב*   * לקס ישראל 

   בסיוע פרדי אלגמיל   אילת סקסטין  עמירם סבן
     * אראלה נאור  ארני ארנפלד

  רכישת ספרים –* יחיאל וסרמן   צלמת –* רינת טויטו   
  רכישת ספרים –גידי פרישטיק   * רחל גיא  
      
      

  

  חבר בועדה שאינו חבר מועצה - *  
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  - טיפולתכנון ושאים לנו

 ועדת תרבות .1
 .יץ + תחרות הקיגל'תרומה מניגוני מודזפרשת שבת  -בסימן משנכנס אדר  –ארגון שבת בקהילה   .א
 מדור למורשת ישראל.לו"ז והפעילות לילדים בסיוע הארגון  –פורים   .ב
 .עם הרב צבי רימוןהרצאה  – 18/3 –לקראת פסח   .ג
 מיד ושם.ע"י הג' נעמה גליל ה מתוכננת הרצא 14/4ערב יום השואה =   .ד
 ות הראשיתיהאישוקביעת  – ןהזיכרוהכנת טקס יום   .ה
 בהתאם לקהל ולתקציב שיתאפשר.יבחן  –ערב שירי לוחמים   .ו
 ליום ירושלים עם אלידע בר שאול.הרצאה  – 13/5 –יום ירושלים   .ז
 שנה ומדינה  70שבועות בסימן ליל  –שבועות   .ח
 פעילות ערכית לנוער בקיץ.  .ט
   כולל הסעה בשישי עם אוטובוס לטיול. –מספר רעיונות עלו  –שבת קהילה   .י

  שאלון לחברים על מנת שנוכל לקלוע לטעם הציבור ולהרים שבת מיוחדת.יועבר 
 

 ועדת בנין .2
הנושא בתהליכי אישור נעשתה פניה מסודרת לעירייה בנושא המיזוג בבית המדרש ובספריה ששבק.   .א

 על בית הכנסת בעירייה.מושיק גולדשטיין והאחראי  המשנה לראש העיר, חברנובעזרתו של 
החלפת חלונות בבית המדרש ובספריה. אותרו התורמים וקיבלנו הצעות מחיר. מתוכנן לביצוע   .ב

 במהלך החודשים הקרובים.
החלפת הרצפה והתקרה. תעשה פניה מסודרת למדור למורשת ישראל מתוכננת  –אולם בית אהרון   .ג

בתקווה שבשנת הבחירות נוכל לראות את הפרויקט הזה ולעירייה לסיוע בהרמת הפרויקט. 
 מתרומם.

  דגש על האחזקה השוטפת בעזרת הנשים.  .ד
 

 ועדת כספים .3
  לקראת הצגתם באספה השנתית הכללית. 2017של שנת פיים כסה תהדוחות הכנ  .א

 
 ועדת ביקורת  .4

  הכנת דוח הביקורת השנתי לקראת האספה השנתית הכללית.  .א
 

 ועדת בית הכנסת .5
 ארגון והפצת לוח הזמנים לפורים ולפסח.  .א
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  חלוקת התפקידים ותחומי האחריותנספח: 
  

  בימי החול
  אהרון ונדרוולדה  -מ"מ   יצחק פינקל,            מניין ראשון –שחרית 
  חיים מרקוזה -סף סגל, מ"מיו            מניין שני–שחרית 
  ודיויד הלברשטם שמעון באומל  , מ"מאריה טימנס         מניין שלישי –שחרית 

  יצחק פינקל –אהרון ונדרולדה, מ"מ                          מנחה וערבית
  באחריות חברי הדף היומי בערב.             21:00ערבית 

  בשבתות
  מירם סבןעקוטנר, ארז  –, מ"מ אריה טימנס                         מנחה ערב שבת 

  אלדן מידן -, מ"מאריה טימנס, ארז קוטנר                   קביעת בעלי תפילה 
  ויהודה תשובה. אהרן ונדרולדה –יצחק פינקל, מ"מ                               מניין ראשון 
  אלון שטרן                              בעלי קריאה 

  יוסף. , סגלאריה טימנס                     ליווי פתיחת הארון 
  , יהודה תשובה.ישראל לקס –אלדן מידן, מ"מ                           קביעת עליות 

   ארז קוטנר,                   גבאי קריאה בתורה 
  מ"מ גידי פרישטיק , אילן אחיטוב                                גבאי שני

  עמירם סבןיסטדטר, יהושע נו -, מ"מ עמירם סבן                           מנחה גדולה
  אריה טימנס, אלדן מידן                                   מנחה

  עמירם סבן, אלדן מידן                       אחראי דרשנים
  .אלדן מידןאריה טימנס ונחמיה נוי ,                          ערבית מוצ"ש

  וציפי סבן (בר מצוה באמצע השבוע) יענית גולדפרב      תאום חתנים מחוץ לקהילה 
  מיכל פרישטיק,  ציפי סבן,  עידית ונדרוולדה,             יות שיעורי נשים אחרא

  .יהודית קרול, איילת סקסטין, ברברה ברקוביץ, אורית ברנטמלכה ניוסטדטר,                             עזרת הנשים 
  חגית אחיטוב.אורית ברנט ו        םילדי תפילת

  כללי
  אפי פז       אחראי על אולם "בית אהרון"

  יוסף סגל                               כוללים" רכז "
  מירם סבןע    שיעורים תורניים

  באחריות ועדת בנין        אחראי רכש 
  רי פלדצו                          לוח המודעות

  .אילן אחיטוב                   לוח מודעות דיגיטלי
  אילן אחיטוב.    הודעות במייל לקהילה

  
                                 רחל גיא ,אראלה נאור(עורך), אילת סקסטין, רינת טויטו,  אילן אחיטוב    "חודש בחודשו"בטאון 

  מיכאל טוכפלד                        אתר האינטרנט
  שמעון באומל, ישראל לקס ואלדן מידןאריה טימנס,                       הכנת ספרי תורה

  אשי וסרמן ועוז עזריה. יצחק פינקל                        החלפת פרוכות
  ואלדן מידןיהודה תשובה                           הודעות לקהילה 

  כל חברי המועצה אחראים אישית לנושא.                           ליווי אורחים
  צורי פלד                     יזכור  טיפול בלוח
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  בעלי תפקידים בקהילה- ספחנ

 תפקיד טלפון שם פרטי שם משפחה

  אילן   אחיטוב
 054-5408440  

03-6775835  
  הביטאוןחבר מועצה , עורך  

 אליהו ארנפלד
03-7311636  

050-6245551 
 חבר הנהלה - תרבות ועדת יו"ר 

 חברת מועצה 054-6490998 אורית ברנט

  גזברית  054-4623029  ברברה  ברקוביץ

 רחל גיא
03-5719098  

054-6414419 
 חברת מועצה

 אברהם וסרמן
03-5718556  

054-4571855 
 רב הקהילה

  יו"ר ועדת בית הכנסתחבר הנהלה ,   050-7955332  אריה  טימנס 

  ישראל  לקס
 054-5726275  

03-5719322  
  חבר מועצה 

 אלדן מידן
03-6770611  

054-7772254 
 חבר הנהלה - יו"ר הקהילה

  חברת מועצה     052-3986653  מלכה  נויסטדטר

 חבר מועצה 052-7710559 עמירם סבן

  אב הבית   050-7421714   אריה  סולומון 

 חבר הנהלה-יו"ר ועדת בנין 054-3551968 עוז עזריה

  חבר הנהלה המזכיר העמות   054-8300770   צורי   פלד 

 חבר מועצה 054-4571934 גידי פרישטיק

 ארז קוטנר
052-8780183  
03-5733385 

 חבר הנהלה - ם יו"ר ועדת הכספי

  חברת מועצה    054-5212128   יהודית  שטרן
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