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 2/וע"פרוטוקול מועצת העמותה 

 22.2.2016 ותשע" דראב 'יד שלישייום 
 

 
 

 
: אריה טימנס, חיים מרקוזה, ארז קוטנר, מלכה נויסטדטר, ברברה ברקוביץ , איילת סקסטין , הרב עמירם נוכחים

 גיא.סבן, גידי פרישטיק, אלדן מידן , אלעזר יפה, אורית ברנט, עזרא דורי, אלי ארנפלד, רחל 

 : הרב אברהם וסרמן, גולדפרב יענית. מוזמנים שאינם חברי מועצה
 

 : עוז עזריה.נעדרו

 נושאי הדיון וההחלטות:
 

 -בר מצווה חוץ .1

פן ערכי נוסף  -מציג הנושא. שתי נק' עקרוניות לדיון : א. רדיוס ב. קירוב האנשים לבר מצווה -אלדן

 שהקהילה שמה לה לדגש..

 הצגת השיקולים לכאן ולכאן. –יתרונות/ חסרונות.  –בר מצווה באמצע השבוע  

 תיאור התיאום והפגישות עם המשפחות ושלבי הרישום לבר מצווה. -יענית

מפנה למורים. מסבירה את הדרישות שיש לנו. פגישה חודש לפני האירוע. מציגה דף הסבר שמחולק 

להסביר למשפחה / חברים מה מותר  מחויביםלהורים. מגיעים לתפילה לפני בר המצווה. נפגשים עם הרב. 

 ומה אסור. כללי התנהגות.

 לא מוגדר.  –סכום כראות עיני המזמין  -תשלום שבת

 בר מצוות, סכום יפה. ₪  15,000ההכנסה של  2015 -ב -אלדן

 בגלל הניקיון.  שנימעדיף ביום  -אמצע שבוע

חיב את הגבולות. . אין סיבה לקבל מאזור לא כולל את רחוב ריינס. לא רואה מקום להר  -גבול -הרב וסרמן

ריינס אם יכולים להגיע לביכנ"ס קרוב אליהם. )שבטי ישראל( העיקרון מניעת חילול שבת. לא נכנס לנושא 

כתובות סמוכות בלבד.  -הסתה לחילול שבת. צריך למצוא שביל הזהב. רדיוס לא גדול מידי -ההלכתי

 )הרצוג, קפלנסקי, עלומים עד דרך רבין(

 הפתרון הטוב ביותר.  -לקדם את אמצע השבוע. בימי ב' וה'. יש לפרסמם יותר. אמצע שבוע -הפן הכלכלי

 יש לנו קושי להיות "שומרים" ועוזרים. צריך להביא לכך מישהו מיוחד שיסייע באמצע השבוע.  -טימנס
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שה את זה? )לאחר עזיבת מה עושים עם כיבוד לאחר התפילה. רוצים להציב שולחן. מי יע -כיבוד -יענית

 יעקב אברך( מי לוקח את זה על עצמו? איפה עושים את זה?

 יש מקום להקל הלכתית בנושא הרדיוס. -גידי

התחום נרחב לאחרונה. ריינס יותר מידי. יש להפנות את ריינס ובן צבי לשבטי ישראל. זו קביעה  -הרב

 חדשה ובעייתית.

השאיר שיקול דעת ליענית. יש להקפיד שלא יהיה מצב של יש מקום להשאיר המצב כמו שהוא. ל -ארז

 חילול השבת. 

 נוהל מצומצם. אם יש שיקול דעת אז לקבל באופן חריג מריינס ומבן צבי.  -הרב

אנשים מצפון העיר יתקשו לעשות בר מצווה. מציע לקבוע נוהל שרבין זה הגבול האחרון . במקרה  -בעיה

 לאשר לריינס ובן צבי.  -חריג

משאירים לשיקול דעת של יענית. במקרים החריגים תעלה יענית את הנושא בפני ההנהלה.  -טההחל

 רוצה פרסום באתר. 

 בר מצוות אחה"צ.  3 -פתרון טוב להרבה אנשים בחודש יוני -יענית -אמצע שבוע

ירוע. האירוע מתחיל יותר בצהריים. שעה וחצי לפני מנחה באמצע השבוע. כלי זמר מלווים את הא -אחה"צ

ההפניה שלנו. חלק הביאו אנשים מטעמם. לא מוצלח לתת למשפחות להביא את כלי הזמר שלהם. אין 

 מומלץ על ידנו. קריאה בתורה, סוכריות וכו'.  -לתת להם לבחור בעצמם. המורה

 נראה כמו טקס פגאני אין להם כל קשר ליהדות.  - -: העליה לתורהאמצע שבוע -חיים מיקונזה

 יש תפילה ויש הגיון בנושא. עדיף בוקר. אחה"צ זו הצגה, אין קשר ליהדות.  -בבוקראת הטקס עדיף לערוך 

 מסכים עם זה. לא צריך לעבד את זה.  -אריה טימנס

 אם זה בבוקר זה לא במקום שבת אלא בנוסף.  -יענית

 אם זה הצגה אז לבטל את זה. עדיף שבת.  -ארני

 של הטקס וזה יפה מאוד. אם איציק מלמד אז יש הכנה יפה  -יענית

 אחה"צ זה יפה כשאיציק מארגן.  -ברברה
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שרות לעם ישראל. יש לחשוב על מינון נכון.  מציע לשקול עד כמה שווה לשקול לתת למשפחה,  -מלכה

 אירוע של אחה"צ כי אין כל קשר עם הקהילה. לא רואים מה זו תפילה וקהילה. 

 מישהו אחר שינהל את האירוע.  זה לא רק עניין של דאגה. שייקחו -אריה

טוען שאנשים שחוגגים כאן זה אירוע של פעם בחיים. אין תחליף לאווירת שבת  -לא מבין מה רוצים -ארני

אפשר באמצע שבוע אבל העדיפות היא  -ויש לעמוד על קיום בר המצווה בשבת. אם מישהו לא רוצה

 לשבת. 

 מה עם לקדם את נושא הפצת היהדות?

היה עומס גדול ולכן רצינו לצאת החוצה ולערוך באמצע השבוע. לכן פנו לרב שיוריד לחץ של בר  -גידי

מצוות הוציאו החוצה. לא יכולים לארח כל שבת  בר מצווה חוץ. מציע להמשיך בקונספט הקיים. לחזק 

 -ריםאת הסממן היהודי. יש מקום לקבל אנשים אבל להעדיף באמצע השבוע.  בעניין ההכבדה על הגב

 למצוא פתרון לחייב את בעל השמחה. 

 לכיסוי עלויות. ₪  500בגלל הניקיון.  -העדפה לימי שני -אלדן

 לא רוצה להתערב. צריך להרוויח מזה.  -צד כספי -הרב

מפריעה לתפילה.  -שבתות רצופות. לא יכול להיות שכ"כ צפוף ולחוץ. בר המצווה 9מתפלא שיש  -האירוח

 כדי לרווח לנו את השבתות. -כדו'. אמצע השבועחורבן התפילה. לבוש ו

מציע  –ר"ג( משיבת צריך למלא תוכן?? האירוע של אמצע השבוע. להמליץ על עבודה כמו של איציק )

 לשכלל.

יש להקפיד על  -אמצע שבוע בבוקר לא מהווה תחליף לשבת. מציע לגבות יותר באמצע השבוע. לבוש

 לבוש בצורה יותר חמורה. 

מר שלא יכניס מישהו שלא לבוש. )כמו שנהוג בביכנ"ס בירושלים(. צריך לדאוג לנשים שיטפלו שו -הפתרון

 באורחות לא צנועות.

 יש לזה מחיר וצריך לקבל את זה. יש סתירה בין הדברים.  -לקבל את כולם -מלכה

 יום חמישי.₪  1000יום שני, ₪  000 -חיוב מינימאלי -אמצע שבוע -החלטה

 ליענית על העבודה הקשה והטובה במשך כל השנים.אנו מודים  -אלדן 

 להודיע שנה מראש על שמחות. -רחל גיא
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 2016תקציב  .2

 וביצוע בפועל. 2015הכנה לאסיפה הכללית. אישור דו"חות  -מציג את הנושא -אלדן

 לא עמדנו בתקציב של שנה שעברה. היעד נשאר השנה.  -דמי חבר -ארז

 ירדה. -תמיכת עירייה

 הפרש לחובה, גרעון ולא מכסים את העלות. המדובר בשיעור ערב. -דף יומי

 אנשים בערב. 2-3אין הצדקה לדף היומי.  -אלדן

 דובר שיתרמו כסף מתוך השיעור. הלומדים התמעטו. אין כיסוי.  -ארז

 אין שינוי. ההוצאות הצפויות )ניקיון, תיקונים( גדלו. שכ"ט, רו"ח, השכר עלה. רו"ח רו"ח איתמר -שכר

 ₪  4000בנוסף  -ועלות נוספת בגין הדו"ח₪   0,000שניר. שכ"ט סביר 

 תבדוק אם יש רו"ח בהתנדבות/ בשכר יותר נמוך.  -אורית

 יותר ממה שגבו. ₪  10,000 -הוועדה הוציאה השנה סך של כ  -קופת צדקה

 מצב בעייתי. ₪  40,000מסיימים את השנה בגירעון של 

 בהוצאות. 10%צריך להתייעל  .1

 מליץ לעשות רשימה של כל מה שמקולקל ולמצוא תרומה חד פעמית. מ .2

הכסף יוחזר על ידי ₪ .  13,000. תרומת משפחת פרל בגין התאורה . אנחנו הוצאנו מראש סך של  1  -אלדן

 המשפחה. 

 לכל פעם.  ₪  160 -. בעל קורא במניין ראשון. עלות נוספת2

 . )לא הוחלט בנושא , למעט אישור למימון בעל הקורא(.שחברי המניין הראשון יממנו את הנושא -הצעה

 מאושרת. 2016הצעת תקציב לשנת  -החלטה

  בישיבה הבאהיטופל  -נוהל תרומות
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 דיווח וועדות .3

 עדכון –ועדת תרבות 

 

 מיכל נוי הציעה אירוח למשפחות. חולק דף בנושא. -אלדן

ויות. שבת מוזיץ, שבת חזנים, ר"ח סיון, מסיבת הייתה ישיבה אחת. צריך עוד זמן לתכנן עוד פעיל -ארני

 -שבועות פורים. לברר עם גילה וקסלר לאירוע במה, יום הזיכרון ויום העצמאות, יום ירושלים, קהלני,

 נושא

 כולל מע"מ.₪  4,400 -₪  0,000 -)שנגנבה( יש צורך במערכת חדשה. מחירים מערכת הגברה

 אישור רכישת מערכת הגברה -החלטה

 ם בהצעת מיכל נוי.תומכי

 מכינים שאלון לחברי הקהילה, עובדים על זה.  -איילת

 

  -ועדת ביכנ"ס

 אין מי שסוגר במניין השלישי. יש בעיה. מוצע כי יחפשו מתנדבים נוספים.  -אריה

  -ועדת בניין

יעת טופלה הסתימה. נפגשנו עם אשי )מצויין לשבח( כל הנקודות הישירות )ליקויים( הועברו ליד -מלכה

 אשי. מחכים להצעת מחיר . עוז עובד מול אשי. 

 איך והאם מתבצעת הגביה של האולם.  -רחל גיא

 

 . פירוט באתר לא בשבתאמצע שבוע למי שלא חבר. ₪  1500 -אלדן

 

 הישיבה ננעלה 

 

 רשם: אלעזר יפה , מזכיר העמותה.

 




