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  בס"ד
  

  3ע"ז פרוטוקול מועצת העמותה 
  20/08/2017יום א' כ"ח באב תשע"ז 

  

אלדן , ארנפלד אליהו עוז עזריה, אלעזר יפה,, אריה טימנס, ברברה ברקוביץ ,מלכה ניוסטדטר נוכחים:
  , לקס ישראל.סקסטין , איילתקוטנר ארזמידן,  

  אורית ברנט , אילן אחיטוב .גידי פרישטיק סבן עמירם,  ,רחל גיא: נעדרים

  

  הערכות לחגים:

  :ועדת בניין  .א
 
יש חוסר ברפרפות בעזרת . הכל עובד. בלאי בפילטרים. מלכה: להעביר את המזגן החדש לצד מזגנים:  .1

 הנשים.
 לניסיון. מזגנים  תניקוי יסודי של האולם והפעל ניקיון: .2
 אזעקה במבואה לא תקין.  חיישן .3
 בסיוע עוז . חבילת האינטרנט הוזלה משמעותית.  –אינטרנט  .4
 בחדר השירותים נשים לא תקין . הוזמן חשמלאי. אור .5
 משאבת ביוב הוחלפה וכעת תקינה.  .6
  יישר כח  ניקיון יסודי של אריה אב הבית . כולל חדר החשמל. –מקלט  .7

 
   :ועדת בית כנסת  .ב

 
כמו בשנה שעברה. נדחתה הצעה להביא חזן מקצועי לערב חג שני  –נית עקרו כמעט סגור. :חזנים .1

 תרומה/ תקציב בהעדר
 1200 יחולקו בשכונה . אלדן יעביר לדפוס - : פלייר לתושבי השכונה. פלייר למתפללים תפילות זלו"  .2

 באחריות עמירם.  -פליירים 
הרב ישראל נערים: כל החתן  ,רוזנטלרשלמה חתן בראשית:    יוסף סגלחתן תורה :  :קביעת חתנים .3

 .  לדהדרונאעידית ואשת חיל:  , שטיינמץ
  ארני יטפל בנושא - של ר"ה ויום כיפור מחזוריםחוסר ב .4
  שבת פרשת לך לךנקבע  ל –קידוש חתנים  .5
  
  

  :השנה  ותקיימאירועים שהפירוט חלקי של ה
 

 וועדת תרבות:  .ג
מת ששת חלשחרור ירושלים במלעל זיכרונותיו כלוחם הרצאתו המעניינת של אפי פז  יום ירושלים: .1

 הימים
 ל חבר הקהילה מר שמעון קוטנרסיפורו המאלף ש  לזכר הפלוגה הדתית.ערב  .2
 על יצירות האומנות של יהודים שנבזזו בשואה.הרצאה  –אבודים צבעים  – הרצאה ליום השואה .3
ח גדול על הפעילות וחופש ובין המצרים. יישר כהכולל בתקופת  פעילות שבועית תורנית ע"י פרדי .4

  .הרבה המושכת רבים מילדי הקהילה
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  בניצוחה של אורית. יישר כח לאורית, לאיילת ולכל מי שעזר בפעילויות.  לנוערפעילות קיץ  .5
  . מאוד מוצלחים מחזורי פעילויות שני 

גרי ילדים בו 20 . השתתפו כופינג פונג  סל-חוג דרמה או כדורתפילה, לימוד,   :כללהפעילות ה: אורית
ני הרב איתן אמניאן. פסיכודרמה. זוג שחק -שא: מנהיגות יהודית, משחקי חברה, הנחיהז'. הנו -ו' -ה'

 הסיום. לאירועראש העיר הגיע הבימה. 
 ארוע מוצלח. עוגן נוסף בפעילות השנתית. תחרות החמין המסורתית .   זכור  תשבב הקהילתי אירוע .6
הרצאות ומפגשים לצעירים. בנוסף מתוכננת בחודש אלול  חוג הצעירים בניצוחו של יעקב שטרן . .7

  פעילות לחודש הסליחות
ובישיבה  האירועסוכם כי יועלו הצעות לאופי  . מה לעשות בדיקת אופציות -שנה לקהילה 50אירוע  .8

 הבאה יוחלט הכיוון. 
 ארני ממתין לקבל תאריכים נוחים.  עדיין מתוכננת. -ביסמוטבועז הרצאה של  .9

 ח לגידי ולמארגניםו. יישר כירושלים  לשחרורבסימן חמישים שנה  מוצלח שבועותתיקון ליל  -שבועות . 10
 כמו שנה שעברה. במקביל לקריאת התורה. -נשים: מעגל תאייל - שמחת תורה . 11
 ח על המידעון המרשים אשר יצאומאחלים הצלחה לצוות המידעון החדש ויישר כ מידעון הקהילה . 12

 לאחרונה
   

  ארועים קרובים: 
  

ים מתבקשים להעלות יידון בישיבה נפרדת ומיוחדת . החבר –כאמור לעיל  :חמישים שנה לקהילה
  רעיונות בנושא עד למועד הישיבה הבאה.

  
  . 7201מאזן נכון לחודש יולי  -כספיםועדת   .ד

  
  כולל דמי חבר שהוקדמו. ₪  10,000מזומן ושיקים בסך של בנוסף ₪  59,500ארז קוטנר:  עו"ש 

   טרם הגיע ולא ידוע מתי יכנס לחשבון. כנראה במהלך חודש ספטמבר.₪ )  55000( כ  עירייהצפוי מה מענק
  .₪  25,000בגביה מוקדמת נגבו כ עקב המצב נערכה גביה מוקדמת. 

 . ₪  30,000הצפי לגביה עמד על  שבגין נדרים בעוד ₪  20,000ירידה בתרומות ובנדרים. נגבו בפועל יש 
  מכבידות על המאזן  –ין הראשון יעלויות הדף היומי ובעל הקורא במנ

  מצב כלכלי קשה. אין תורמים משמעותיים בקהילה. 
:  יש להקפיד על איסוף התרומות לפי הנוהל שנקבע. יש לבקש מאפי שיעשה כל הכנסות מאולם בית אהרון

  מאמץ לשמור על קיום הנוהל ויישומו בפועל.
באה כדלקמן הוחלט כי אין מנוס אלא להעלות את דמי החבר אשר נקבעים לשנה הברוב קולות  -דמי חבר

  לילד.  75ליחיד,   900לזוג,  1800 : 
  . 20:00בשעה  17.9,  14.9,  12.9  -מועדי מכירת מקומות

  . לקופת הצדקה  חשבון חדש נפתח  -קופת צדקה
  
  

  רשם: אלעזר יפה 
 


