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        1111////גגגגע"ע"ע"ע"פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה 
        22222222....22221.2011.2011.2011.2011111    גגגגתשע"תשע"תשע"תשע"    כסלוכסלוכסלוכסלובבבב    ח'ח'ח'ח'    חמישיחמישיחמישיחמישייו� יו� יו� יו� 

        

כוכב, יצחק פורת, #, איילת סקסטי", חנה ב"עזר יפה, אלאתי פזישראל לקס, אליהו ארנפלד, שלו� סנדיק , נוכחי�: 

  נטלר.וזשלמה רטיי", גיא רחל, אהרו" ונדרולדה, אלד" מיד", גידי פרישטיק, נחמיה נוי, משה בורש

  .מאיר מינרבינוכחי� נוספי� שאינ� חברי מועצה :

  

  נושאי הדיו" וההחלטות:

 בחירת הנהלת העמותהבחירת הנהלת העמותהבחירת הנהלת העמותהבחירת הנהלת העמותה ....1111

  בתו� דיו" בחרה המועצה את בעלי התפקידי� הבאי� להנהלת העמותה:
  יו"ר העמותה. –גידי פרישטיק 

  .מ"מ יו"ר העמותה –אלעזר יפה 
  .מזכיר העמותה –אלד" מיד" 

  ר ועדת בית הכנסת.יו" –אהרו" ונדרולדה 
  יו"ר ועדת הכספי�. –שלמה רוזנטלר  
  יו"ר ועדת הבניי". –משה בורשטיי" 
  יו"ר ועדת התרבות. #אליהו ארנפלד 

  

 איוש תפקידי� בועדותאיוש תפקידי� בועדותאיוש תפקידי� בועדותאיוש תפקידי� בועדות ....2222

        ועדת בניי"ועדת בניי"ועדת בניי"ועדת בניי"                    ועדת כספי�ועדת כספי�ועדת כספי�ועדת כספי�                ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות                הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    ועדת ביתועדת ביתועדת ביתועדת בית
  יו"ר –יי" יו"ר  מ. בורשט –רוזנטלר. ש  יו"ר  –א. ארנפלד     יו"ר –א. ונדרולדה 

  נוי. נ        לקס. י    חנה ב" כוכב    כל חברי המועצה
  גיא רחל    גזבר#ש. סנדיק    איילת סקסטי"    יענית גולדפרב (*)

  יצחק פורת    ראוב" הלר (*)
  אלעזר יפה    אלו" שטר" (*) 

  אתי פז
  

  חברי ועדה שאינ� חברי מועצה –(*) 
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  ריותריותריותריותחלוקת התפקידי� ותחומי האחחלוקת התפקידי� ותחומי האחחלוקת התפקידי� ותחומי האחחלוקת התפקידי� ותחומי האח    ####ועדת בית הכנסת ועדת בית הכנסת ועדת בית הכנסת ועדת בית הכנסת  .3
  

  בימי החולבימי החולבימי החולבימי החול
  אהרו" ונדרוולדה  #מ"מ   יצחק פינקל,           מניי" ראשו" –שחרית 
  סגל יוס( –מ"מ   ,ישראל קייזר                 מניי" שני–שחרית 
  ראוב" הלר, מ"מ ארז קוטנר, יהודה תשובה            מניי" שלישי –שחרית 

 ונדרולדה אהר" –משה רוט, מ"מ                     מנחה וערבית
  

  בשבתותבשבתותבשבתותבשבתות
  יצחק פורת –יצחק פינקל, מ"מ                         מנחה ערב שבת 

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

  יצחק פורת, יעקב ולטר                       ליווי פתיחת הארו" 
  ישראל לקס –אלד" מיד", מ"מ                               קביעת עליות 

  מושיק גולדשטיי",   ארז קוטנר,                       גבאי קריאה בתורה 
  חיי� זר כבוד, מ"מ אלי ארנפלד                                    גבאי שני 

  דטריהושוע נויסט–ישראל לקס, מ"מ                                  מנחה גדולה
  שלמה רוזנטלראהרו" ונדרולדה, מ"מ                                         מנחה 

  פהיצחק פורת, מ"מ גידי פרישטיק, אלעזר י                            אחראי דרשני� 
  יצחק פינקל , מ"מ נחמיה נוי                              ערבית מוצ"ש 

  יענית גולדפרב             תאו� חתני� מחו* לקהילה 
  מיכל פרישטיק, חנה ב" כוכב, ציפי סב"                   אחראיות שיעורי נשי� 

  יהודית קרול, חנה אבר+, חיה מינרבי,                               עזרת הנשי� 
  איילת סקסטי", חנה ב" כוכב           

  כלליכלליכלליכללי
  אתי פזיצחק פורת,            אחראי על אול� "בית אהרו""

  מאיר מינרבי                              רכז "כוללי�" 
  (מאשר הוצאות יהודה תשובה, אבר+ יעקב , מ"מ                                 אחראי רכש 

  י) נחמיה נו           
  חיי� זר כבוד, איילת סקסטי"                              לוח המודעות

  אלד" מיד"   לוח דיגיטאלי והודעות במייל
  מיכאל טוכפלד מ"מ איילת סקסטי"                             אתר האינטרנט

  שלמה רוזנטלראהרו" ונדרולדה,                           הכנת ספרי תורה
  יצחק פינקל                             החלפת פרוכות

  משה בורשטיי" יעקב אבר+, מ"מ                          הודעות לקהילה 
  אלעזר יפה, ארנפלד ארני      ליווי אורחי�

  
  

 ש. סנדיקש. סנדיקש. סנדיקש. סנדיק    ––––    דו"ח כספידו"ח כספידו"ח כספידו"ח כספי ....4444

פי את כס ההעיריה העביר / . 24,848 לפירעו"צקי� /.  51,525 עו"ש. ב/  227,226בפק"מ 
. מצב קופת העמותה טוב ונית" לעמוד (למעט הסכו� שהוקפא בעת העתירה) התמיכות

  .עומד לטובת תשלו� הפרשי פיצויי�/  65,000מתו+ הפק"מ, בהוצאות ללא חריגה. 
  

  

 החלטות בנושא ועדת בני"החלטות בנושא ועדת בני"החלטות בנושא ועדת בני"החלטות בנושא ועדת בני" ....5555

 הגב' רחל גיא מצטרפת לאלעזר יפה בטיפול בנושא ההנגשה  וכבש הגישה לבית אהרו".
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 טות בנושאי ועדת כספי�טות בנושאי ועדת כספי�טות בנושאי ועדת כספי�טות בנושאי ועדת כספי�החלהחלהחלהחל ....6666

  אושר ע"י המועצה להבאתו עודכ" וע"י מר שלמה רוזנטלר, הוצג  2013תקציב   .א
 לאישור באסיפה הכללית.

  יש לבדוק מול הגב' גולדפרב כמה בר מצוות חו* היו והא� הממוצע  סביר או ירד  .ב
 בעניי" התרומות בנושא זה.

 להל" פירוט התקציב:  .ג
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 י� תורניי�י� תורניי�י� תורניי�י� תורניי�שיעורשיעורשיעורשיעור    ייייבנושאבנושאבנושאבנושא    ותותותותהחלטהחלטהחלטהחלט ....7777

   –תפעול שיעורי הכוללי�   .א

  מר מאיר מינרבי כמרכז ואחראי על הכוללי� הוזמ" להציג את הנושא 

 ואת הפעילות הרבה המתקיימת:

  קיימי� ארבעה כוללי�, המתקיימי� בימי� א' ד' ה' ו'.

  אנשי� קבועי�:  6#8שני שיעורי� בה� משתתפי�  # ''''ביו� אביו� אביו� אביו� א

  הממומ" ע"י  י הרב ער" ב" חור,סוגיות בהלכה ע" #רבנ"דצורבא    )1

 גב' פישר לזכרו של מר שמחה פישר ז"ל.  

 .לחודש/  500עלותו  –הממומ" ע"י ע"י תורמי� שוני�  –+ "סוגיות בתנ  )2

  שני שיעורי�  – ''''ביו� דביו� דביו� דביו� ד

 איש 15#20משתתפי�  –שלו� סנדיק ר' שיעור בגמרא ע"י  )1

 איש 40משתתפי� עד  –ע"י פרופ' שוור*  –+ "שיעור בתנ  )2

  הממומ" ע"י  לחודש/  600פרשת שבוע ע"י הרב ח" שריג בעלות כ  #  ביו� ה'ביו� ה'ביו� ה'ביו� ה'

  איש 8#10משתתפי�  – המשתתפי�     

  :שני שיעורי�  – ביו� ו'ביו� ו'ביו� ו'ביו� ו'

 איש 20משתתפי� כ  –שיעור גמרא ע"י הרב אברה� וסרמ"   )1

 איש 10#12משתתפי�  –שיעור ע"י מרצה אורח בנושאי� שוני�   )2

     ::::וסיכו� הנושאוסיכו� הנושאוסיכו� הנושאוסיכו� הנושא    מהל+ הדיו"מהל+ הדיו"מהל+ הדיו"מהל+ הדיו"  ....בבבב

 הד( היומי בבקר מתנגש בלוח הזמני� ע� הכולל ולכ" יש מיעוט משתתפי�. #מאיר      )1

צרי+ לתקצב לפחות חלק מהעלות, היות ושיעורי� אלו הינ� חלק חשוב במהות  –גידי   )2

התקצוב יהיה רק כהשלמה לנשיאה בעלות השיעורי� על ידי  המקו� והקהילה.

 המשתתפי� והוא אמור למנ( מקסימו� פעילות.

 יש בעיה שצרי+ לעזור ג� לשיעור ד( היומי בערב. –שלו�   )3

 אפשר לגבות עלות מסוימת מכל משתת(. –רחל   )4

 אפשר לגבות גביה מינורית או ע"י הגרלה וכד' מידי שיעור. –אתי  )5

י� שיעורי תורה והכוללי� ורוצה לסייע, יהיות והמועצה  חשה חובה אחריות לק סיכו�:סיכו�:סיכו�:סיכו�:  )6

תשלו� למרצי� לרישו� , החשבונאית והחוקית המיטבית דר+את הועדת הכספי� תמצא 

השוני� בעלות הנוחה ביותר לקהילה. עקב כ+ הוגדל בסיס התקציב לסעי( שכר מרצי�, 

 בראיה שנתית ,ישמש כסיוע לכוללי� ולד( היומי./  8,000אשר מתוכו 

 מודי� למאיר על פעילותו החשובה.

 

 תודות:תודות:תודות:תודות: ....8888

, ומברכת ולחברי� שסיימו את כהונת� על פועל�מועצת הקהילה מודה למשמרת היוצאת 
  את המצטרפי� לעשיה.

 א. מיד".רש�: 


