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 מועצת העמותהפרוטוקול 

 .א"ב באלול תשפ"ישיבת מועצה י

 

  האסיפה התקיימה בתוכנת זום. באישור עו"ד גידי פרישטיק.

 . 20:30תחילת האסיפה בשעה 

 

הרב עמירם, דניאל ורשבסקי, מלכה, ברברה, ארז,יגאל סבג, יהודית שטרן,יעל לרנר, בועז  נוכחים:

 .בלום, ארני, שלמה

 

אותם שוב  להעלות : בשבוע שעבר נערכה ישיבת הנהלה שעסקה בכמה נושאים שיש לנו עניןשלמה

צה יהיו מעורבים ושותפים גם כדי לשמוע דעות נוספות וגם ע"מ שחברי המוע - בפני המועצה

 .להערכות לקראתם

 

 :הכנות לחגים

נקבעו כבר כל בעלי התפילה העיקריים וכן בעל התקיעה. נשאר עוד לקבוע חזנים לפסוקי  בועז:

 .מרה ולמנחהדז

 .המימון על ידי העריה -סליחות ראשונות יעבור החזן מאיר דורפמן עם שני בניו        

 .אשונות בהכנההר מודעה על הסליחות       

בעל התפקיד  מציע לערוך רשימה של בעלי התפקידים עם ממלאי מקום למקרה של העדרות ארז:

 .המקורי

 

 דמי חבר

 .המועצה מאשרת את החלטת ההנהלה להשאיר את דמי החבר כפי שהיה בשנה שעברה

 .ש"ח 500ה מקום ללא חברות בקהיל  ש"ח לכל כסא נוסף. 50  ש"ח לבודד, 900   ש"ח לזוג, 1800

 יחד עם זאת: 

o נבקש מבעלי היכולת להגדיל בהתנדבות את דמי החבר. 

o קבועים להצטרף כחברים קבועים או לפחות לתרום השתתפות נבקש ממתפללים 

 בהוצאות

o נבקש מכל העולים לתורה לתרום בעין יותר יפה מהרגיל. 

 

 קורונה

 .לפי התו הירוקבית הכנסת מתנהל 

עם  איש הכניסה היא רק למחוסנים, מחלימים ונבדקים 50המשמעות היא שבכל התפילות מעל 

 .תוצאה שלילית

בתפילות ) וכולנו מעונינים שישתתפו ( יוכלו להכנס רק עם בדיקה  ילדים שיהיו מעונינים להשתף

 .שעות לפני הכניסה 72שלילית 

 .תחלק בין החבריםהשמירה בכניסה על הנחיות הקורונה ת
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 :ועדת בנין

 .תקציב : ההנגשה בשירותים מתעכבת בגלל בעיתמלכה

 .ש"ח 50000 -היא בסביבות ה ההצעה שנתקבלה          

 .נקבעה שיחה עם ארז בנושא          

 .מחפשים פתרון -סאות שמונחים בכניסה אינם לכבודו של המקום יהכ          

לפתור את הבעיה ע"י ניקוז המים מהבור  סיוןיבימים אלו נעשה נ - איטום המקלט          

 .לבור ספיגה סמוך צונייהח

 

 :ועדת תרבות

 .מקשה על ארגון תוכניות -בקשר להתנהלות עתידית לאור הקורונה  כל הספיקות  ארני:

 .במסגרת המגבלות הועלו מספר הצעות לבצוע         

 

 :בית אהרון

 .להתחיבויות שלא היה בידינו מספיק כסף כדי להכנס כיון -התחלת השיפוץ נדחתה  ארז:

 .אנחנו לא נתחייב כל עוד לא נהיה בטוחים שלא נכנס לחובות        

  המגמה היא לנצל את תקופת החגים ולגייס עוד כספים כך שנוכל להתחיל מיד אחרי החגים         

 .בביצוע        

 

 שלמה רוזנטלררשם: 


