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  בס"ד
  3/דע"פרוטוקול מועצת העמותה 

  4.20111.60 דתשע" חשוןב 'יג חמישייום 
  

  

אליהו,  רנפלדרישטיק, אילת סקסטין, אלעזר יפה, אדן מידן, גידי פאלולדה, ויצחק פורת, אהרון ונדר  :נוכחים
  .ר נויופקוטנר, עז אר

  .בורשטיין משה אתי פז, שלום סנדיק, רחל גיא, חנה בן כוכב,  :נעדרים
  .קליק, עו"ד אהרון כהן, עו"ד דניאל לרנרחברי ועדת ביקורת: רו"ח דני   :מוזמנים שאינם חברי מועצה

  
  נושאי הדיון וההחלטות:

  

בישיבה זו נסקור את פעילות הועדות השונות בחודשים האחרונים ונמנה ועדת בחירות לקראת בחירת   גידי:
  אשר מסיימים את תקופת כהונתם. כמחצית חברי מועצה

  :ועדת בית כנסת

  דיון בדבר מתכונת התפילות בחגים.
  צריך שכולם יתנו כתף באופן עקבי.באופן מיטבי הכנסת תתפקד  על מנת שוועדת בית  )1  -  אהרון

ממליץ לשנה הבאה על בעל  –בעלי תפילה ולמלא את כל התפילות  יש בעיה בימים נוראים לשבץ  )2  
  .תפילה בתשלום

הקהילה יכולה להעמיד בעלי תפילה  חזן לבעל תפילה לחגים.סעיף הוצאה של אני לא בעד לבנות בתקציב   - ארז
  משל עצמה או "בנים של".

  דיון.
    :החלטה

  ₪. 15,000 של עד לימים נוראים בעלות מימון בעל תפילהבתקציב הקרוב סעיף ללהוסיף  ,למועצה הבאהממליצים 
  

  בשבת תחילת תפילה במניין המרכזי  שינוי
  .08:30- תתחיל בין המרכזי יהתפילה בשבת במנחלק מהציבור פנה בבקשה שגם בחורף 

  החלטה:
 מועד התפילה יאוחר לשעהבתקופת החורף  בה תועלה המלצת המועצה לפיהאסיפה כללית שלא מהמניין  לכנסיש 

  .)בעיה הלכתית נהבהן ישלמעט בשבתות ( 08:30-
  

  בית הכנסת.לא ימשיך במילוי תפקידו כיו"ר ועדת  לאחר הבחירות אהרון מבקש להסב את תשומת לב המועצה כי

  
  :ועדת תרבות

  
  רועים שהתקיימו:יאסוקר  - ארני

ופרופסורים,  הרצוג יציה חה"כ יצחקוזראש האופבהשתתפות זצ"ל שנה לפטירת הרב הרצוג  55אירוע  .1

 .אירוע שלדעתנו היה מוצלח במיוחד

 .סלר ז"לקבמסגרת הבמה ע"ש חברנו אורי ו ערב עם הסופר חיים באר על ירושלים .2

 השכל. אמיר של הטייס ד"רמרתקת הרצאה  –השואה  יוםלציון ערב  .3
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 בנוכחות הרב וייס הרבצ"ר לשעבר ואירוע ערב יום העצמאות.- אירועי יום הזיכרון .4
 .ראש רבני צוהר ורבה של העיר שוהם בהשתתפות הרב סתיו –ערב לזכרה של הגב' שרה קרמר  .5
 כולל בר אילן) וכמובן החתנים והכלה., בנוכחות ראש העיר, הרב כץ (ראש בשבת פרשת נח –קידוש חתנים  .6
 רוע עבר בהצלחה יפה.יהא –איש  90-הגיעו כהרב לאו. סדר מועד בנוכחות הרב הראשי לישראל  סיום .7

  דיון. 

אין ספק שמודל של הבאת אישים ומרצים מהשורה הראשונה הוא המודל עימו יש להמשיך. זה מוכיח את עצמו 

  פעם אחר פעם.

  

רוע אחר. ללא יבעיתוי צמוד לארועים יא מבקש להבא להשתדל להימנע מקיוםהאחרון  בהתייחס לאירוע -ארני

  . במיוחד שלא הוגדר תקציב מסודר לנושא. חייבת להיות התראה יותר ארוכה ובתכנון מראש.מראש תכנון מוקדם

  

  תרמה רבות לקהילה ונערך לערב פרידה מסודר עימה. –חנה בן כוכב 

  הילהקשבת 

בירושלים  מקום בבית אנ"א אגרוןכרגע הוזמן  .נדחההנושא  –רועים יאיתן מקום אבל עקב האהזמנו לפני צוק 

  כשנסגור ממש נוציא הודעה מפורטת שאנשים יוכלו לשריין ביומן. .4/2015לאחר פסח בסוף 

  ערב מתוכנן

  בנושא האביב הערבי. –וט מרצה בעז ביסמ

  

  :ועדת כספים

  : סוקר מצב כספי.ארז

  ₪. 59,249  -עו"ש   יתרות:

  .עתודה לפיצויים) – 48,660( ₪  205,216  -מזומן   

  ₪. 38,860  -צ'קים דחויים   

    303,265 .₪  

  .בעו"ש₪  24,649בקופת צדקה יש עוד 

  סה"כ יש איזון תקציבי. -ארז

  בצד ההכנסות:

  עבודת הגביה הייתה מסיבית וטובה.₪.  170,000- כ –חברים  170באופן כללי 

  .לפי הדוחות 31.10.14-בשנה שעברה נכון ל 50,000לעומת ₪  62,000מהעירייה קיבלו 

  ₪. 89,491קופת צדקה 

  ₪. 381,562 הכנ"סהכנסות בי

  :בצד ההוצאות

  ₪. 76,835קופת צדקה 

  ₪. 364,135הוצאות ביהכ"נ 

 1.1-31/10 -הכנסות מ
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  ועדת בנין

  .: סוקר פעילות הועדהעפר

 .באמצעות תרומה הנים ליד הארוןולבמה ולדוכן הכבוצע פרויקט שטיחים חדשים  .1
נתרמו חלונות  –באדיבות הגב' לאה עזרא בימים אלו מבוצע פרויקט חלונות חדשים ומעוטרים לעזרת נשים.  .2

 חלונות בעלי עיטור צבעוני. 8חלונות ללא עיטורים ויוחלפו עוד  6 כבר לעזרת נשים. הוחלפו
 -לבית אהרון הכבשנושא  .3

הנושא מטופל על ידי רחל, קראוס ועל ידי. הליכי הוצאת ההיתר לא היו פשוטים בגלל דרישות שונות -גידי

ומגוונות: קונסטרקטור, יועץ בטיחות, יועץ הנגשה יועץ נופי ועוד דרישות שונות. מבחינה סטטורית אנו 

 בסוף הדרך.
בשבועות ניערך במידה ולא יתקדם מן את הפרויקט כולו. אנו מקווים שהעירייה באמצעות יעד תטפל ותמ

  על בסיס תורמים שהבטיחו תרומתם.לתקצוב באופן פרטי בעיקר 

 לעזרת נשים והותקנו לפני החגים.בעיקר מזגנים חדשים  4נקנו  -שדרוג מערכת המיזוג .4
 סבירה בהחלט.יקיון, למעט אירועים נקודתיים, עובד כסדרו ורמת הנ –קיון ינ .5
  

  ילה תומכתקה

: מבלי להיכנס לפרטים אישיים אציין שיש פעילות חשובה ונחוצה של פעילות פרויקט "קהילה תומכת". רוב גידי

יש כמה גב' לאה עזרה מרכזת את הפעילות. . קהילהמקרב ההעובדות הסוציאליות ת בידי יהעבודה נעש

  .ירידה זמנית בתפקוד וכיובוכמה על בסיס מזדמן, סיוע בעת  שוטףמקרים בהם אופי העבודה הוא 

צורך בהודעה על חלילה , לדוגמא אם יש "צוות התערבות במצב חרוםהקמת "הוחלט על האחרונה בישיבה 

  .ויש טעם בנוכחות עובדת סוציאלית חברת קהילה משפחתי אבל

  

  יהיספר

  16:00-18:00 -בכל יום שלישי ב פתוחה יהי. הספריהיהספרסוקרת פעילות - איילת

ע"י יוכבד אורון " שעת סיפור"ויש יוזמה חדשה של השלימו רישום הספרים  ע"י ברברה וציפי. מופעלת

  במטרה לשפר ולהעלות את המודעות לספריה. .3-6לגילאים 

  תועבר לקהילה.כמובן הודעה 

  

  .לילדיםתפילה ופעילות  09:30סבן בשבת בבוקר תהילה ורית ברנט מארגנת יחד עם א ילדיםהמנין נושא  -אלדן

  

  ".חודש בחודשופעילות מועדון אחיעזר והפקת גיליונות "

  ביותר. תומעניינופעילות מועדון אחיעזר חשובה ביותר, המארגנות מצליחות לייצר פעילויות מגוונות  -גידי

ומהעניין. יישר כוח למערכת ובמיוחד לעורך. בעניין הפקת "חודש בחודשו" אני מתפעל בכל גיליון מחדש מהרמה 

  כלי קהילתי תוסס שמעשיר מאד את הזיקה הקהילתית.זהו 

  

  ועדת בחירות

חברי מועצה (כולל שני מועמדים במקום הח' דוד אולמר  7יש למנות חברי ועדת בחירות. במסגרת הבחירות ייבחרו 

  והח' חנה בן כוכב שפורשים).

  : החלטה

  .ועדת הבחירותישמשו חברי  דר' עודד שוירמןו עו"ד יצחק נטוביץ, דר' יהודית קרול

יפנו לוועדה ש המעוניינים חברי הקהילהלבקש מולמועצה ת וקיום בחיר בדברפרסם מודעה לועדת בחירות על 

  .בכתב ויציגו מועמדותם
  

  רשם: אלדן מידן.


