
 

 

 ------------------------------------------------------  

 gvuratmordechai@013net.net  53587גבעתיים  32רחוב הרצוג 
 

www.gvurat-m.org         

 

  
  

  בס"ד
        

        פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה 
        16.16.16.1631.831.831.831.8.תשע"ו תשע"ו תשע"ו תשע"ו     אבאבאבאב    כ"זכ"זכ"זכ"ז' ' ' ' דדדדיום יום יום יום 

        
  

אלעזר  (אשי וסרמן),  חיים מרקוזה,עוז עזריה, , אריה טימנס, ברברה ברקוביץ ,מלכה ניוסטדטר    נוכחים:
  סקסטין גידי פרישטיק, איילת דוריא עזראלדן מידן, אורית ברנט, , ארנפלד אליהו יפה,

  

  סבן עמירם, ארז קוטנר. ,רחל גיא:           נעדרים
  

 ::::ועדת בנייןועדת בנייןועדת בנייןועדת בניין  ....אאאא

        הערכות לחגים:הערכות לחגים:הערכות לחגים:הערכות לחגים:

נתקין מזגן ע"ח  - מזגנים. הנושא בטיפול. אם לא 2טופל. העירייה התבקשה לתרום לנו מזגנים: מזגנים: מזגנים: מזגנים:  .1

 והחלפת מקום למזגנים נוכחים.  העמותה

 ויתרו בו בעניין הניקיון.  הראל: אלדן ועוז יישבו עם סיכוםלא מרוצה. יש בעיות.  - מלכה ניקיון:ניקיון:ניקיון:ניקיון: .2

הובטח כי ייעשה ניסיון  מתקדם. חסר הרכבת שטחי חיבור אחרונים בספים. עדכון סיום בניית הכבש:עדכון סיום בניית הכבש:עדכון סיום בניית הכבש:עדכון סיום בניית הכבש: .3

 לסיים לפני שמחת תורה.

 חברים בקהילה .את מקיימת תרומה ייעודית לפעילות ילדים.  פוץ המקלט:  קידום נושא שיחדר ילדיםחדר ילדיםחדר ילדיםחדר ילדים .4

 מלכה, אלדן, אלעזר. ו . לפרוייקטור בנושא נקבעלהשלמת הפרויקט  כסף עדיין  חסר

עייפות מאוד. צריך  -. דלתות עץלצביעה  רטיבות בחלונות ובקירות מתחת לחלונות. יעבירו הצעה :עוזעוזעוזעוז .5

 רשימת ליקויים לטיפול/ לתיקון. לבדוק מה לעשות. מלכה תרכז 

     :ועדת בית כנסתועדת בית כנסתועדת בית כנסתועדת בית כנסת  .ב

 כמעט סגור. ::::חזניםחזניםחזניםחזנים .1

באחריות  -פליירים לשכונה 1200חיים זר כבוד. מחלקים  -: פלייר לתושבי השכונה. פלייר למתפלליםלו"זלו"זלו"זלו"ז .2

 עמירם. 

 להוסיף בלו"ז.   תקיעות שניות וחזנים :קביעת חתניםקביעת חתניםקביעת חתניםקביעת חתנים .3

 עמירם.  באחריותרענון רשימת השיעורים: רענון רשימת השיעורים: רענון רשימת השיעורים: רענון רשימת השיעורים:  .4

  חסרים מחזורים.  - מחזורים של ר"ה ויום כיפורמלכה: 

   .תרומה למחזוריםיש לו  ארז קוטנר:

מבקשים עבור מחזורים . רכישת מחזורים תעשה בכפוף לקבלת תרומה  לבדוק כמה צהרחיים מרקוזוה: 
  ייעודית לכך.
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 וועדת תרבות:וועדת תרבות:וועדת תרבות:וועדת תרבות:  .ג

  ::::השנההשנההשנההשנה        וווותקיימתקיימתקיימתקיימאירועים שהאירועים שהאירועים שהאירועים שה

 אביגדור קהלנייום ירושלים:  .1

 סרטי הקהילה. העצמאות:יום  .2

מחזורי  2בניצוחה של אורית. יישר כח לאורית, לאיילת ולכל מי שעזר בפעילויות. פעילות קיץ:  .3

 . מאוד מוצלחים פעילויות

  משכה ילדים רבים והתמשכה בכל הקיץ  .. יישר כח לפרדי  - פעילות של פרדי .4

יועלו הצעות לאופי הארוע ובישיבה סוכם כי  . בדיקת אופציות מה לעשות -שנה לקהילה 50אירוע  .5
 הבאה יוחלט הכיוון. 

 ארני ממתין לקבל תאריכים נוחים. בקנה.  -ביסמוטבועז הרצאה של  .6

 מוצלח. יישר כח לגידי ולמארגנים שבועותתיקון ליל  - שבועות .7

  כמו שנה שעברה. במקביל לקריאת התורה. -: מעגל נשיםתאייל     

  עושים את הכל בעצמם. צריכים מתנדבים. ארגמן איילת ויוסי  -ביטאון     

 לפנות לחברי הביטאון שישתפו פעולה ויתגברו את הפעילות.   

ז'.  -ו' -ילדים בוגרי ה' 20 סל. השתתפו כ-חוג דרמה או כדור: פעילות ערכים בקיץ. תפילה, לימוד, אורית
יכודרמה. זוג שחקני הבימה. עודד הרב איתן אמניאן. פס -הנושא: מנהיגות יהודית, משחקי חברה, הנחיה

  קטש הגיע בהתנדבות. 

  ארועים קרובים: 
  

   16-9-14רביעי : כיבוד באחריות ארני. ביום 14.9.16סיום סדר נשים 

 : הצגת ההליך של נושא בר מצוות חוץ וחילונים באמצע השבועאלדן

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

  מאוזנים. אין חריגות. יתרה בזכות.  2016מאזן נכון לחודש יולי  - כספיםכספיםכספיםכספיםועדת ועדת ועדת ועדת   .ד

  . כמו שנה שעברה לילד. משאירים 50ליחיד,  700לזוג,  1500 -דמי חבר

  . 20:00. בשעה 27/9, 25/9, 21/9אריה וברברה יתנו תאריכים. אופציות:  - מועדי מכירת מקומות
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הוחלט:   המועצה מאשרת פה אחד את החלפת החשבון . לקופת הצדקה  לפתוח חשבון חדש -קופת צדקה
   הקיים של קופת הצדקה בחשבון ייעודי חדש אשר ייפתח במיוחד לשם כך.

חשבון חדש בכל בנק או לשנות את החשבון הקיים בבנק לאומי פתוח לההנהלה והמועצה מאשרים 

  לחשבון עמותה. 

  שם העמותה: "גבורת מרדכי" בית כנסת ומרכז קהילתי תורני, גבעתיים (ע"ר)

  580084978מספר עמותה: 

  מורשי החתימה: 

 025573569סבן עמירם ת.ז.  •

 050598812לקס ישראל ת.ז.  •

 057200800ארנפלד אליהו ת.ז.  •

  חתימות של שניים מתוך שלושת המורשים בתוספת לחותמת יחייבו את החשבון.שתי 

מבוקש לקבל פרטים נוספים.  עקרונית . לחברי הקהילה שנפטרו  ספר הנצחה וולונטרי -פרנקלבקשת חזי 
  מאושר בכפוף שלא יפלו עליות על הקהילה.

  
  
  
  אלעזר יפה                    אלדן מידן    
  יו"ר הקהילה                                                                        מזכיר הקהילה  

  

  רשם: אלעזר יפה 

 


