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ועדת כספים

דיו& בנושא דמי חבר לשנת תשע"ו:
אנו נדרשי לסוגיה כואבת ואולי לא פופולארית .אבקש מארז להציג את הנתוני .
גידי:
סוקר את המצב הכספי.
ארז:
בהנחה שנגבה דמי חבר ,כמו בשנה שעברה ,נסיי את שנת  2015בגרעו& של .' 50,000
עלות הניקיו& הינה כ  6,000ש"ח לחודש ,ולאור המצב הכלכלי  ,יתכ& ונאל $להחליפו כי העלות
גבוהה מידי.
בנוס) ,למשל ,בעלות ד) יומי בערב לעומת ההכנסות יש פער גדול ולדעתי לא מצדיק ,לאור
העובדה שלומדי בו במקרה הטוב  4לומדי בערב.
מספר החברי המשלמי דמי חבר פוחת והול.+
הפתרונות :נאל $להעלות את דמי החבר למשפחה ל  1,500ש"ח ,וג אז נשאר בגרעו& של
כ .' 25,000
ברברה :המצב בבנק היו  135,000 :ש"ח ,יש צקי לתשלו  10,000ש"ח  ,כלומר יתרתנו  125,000ש"ח.
שכ"ט רו"ח – איתמר ביקש לקבל את שכרו בפריסה חודשית ,ולכ& צרי +כעת לשל לו בגי&
דוחות  2014וג בשוט).
חיי מרקוזה :לדעתי צרי +לחפש אי +להוריד ההוצאות לפני שמעלי דמי חבר .לדעתי לשל  1,700ש"ח לחודש
על ד) יומי בערב ל  4אנשי זה לא מוצדק.
אלעזר :מתנגד לבטל הד) היומי בערב בגלל חוסר שנתי של כ 15,000ש"ח .לדעתי ד) יומי הוא נושא חשוב.
והמסגרת הזו חשובה .צרי +לשמור עליו על חשבו& הוצאות אחרות.
ארני :בכלל לא פשוט בעיני לבטל שיעור תורה ,במיוחד שהשיעור הוא עוג& לתפילת ערבית בתשע .א
מבטלי את השיעור יש חשש שג מני& הערבית יבוטל.
אלד& :לאור האמור ,מציע להעלות דמי החבר למשפחה  ' 1,500וליחיד ל ) 700שזה פחות מחצי(
ובצד ההוצאות – לדבר ע המנקה ולהסביר לו את המצב  .הוא מנקה מעולה ,אול א לא
יפחית משכרו כ  1000/1500ש"ח ,לדעתי לא נוכל להמשי +להעסיקו .בכל מקרה ג נצטר +להעלות
את דמי החבר וג לקצ $בהוצאות.

גידי:

דיו&
מסכ  :מציע להעלות דמי החבר למשפחה ל  1,500ש"ח ,ליחיד ל  ' 700ובמקביל לפנות לציבור
שכל מי שמסוגל כלכלית לסייע שיוסי) ביד רחבה .בנוס) נפנה בהצעה להקדשת שיעורי לעילוי
נשמת יקירי שנפטרו עפ"י מועדי האזכרות.

החלטה 10 :בעד  1 ,נגד 1 ,נמנע – נקבעו דמי חבר  1,500ש"ח למשפחה  700 ,ש"ח ליחיד  ' 50 ,לכל כסא
נוס) .וכ& פניה לקהל ,שמי שיוכל להוסי) יוסי).
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ועדת בית הכנסת
הערכות לחגי וימי נוראי :
שיבו החזני – כרגע חלקי  .השנה אי אצלנו חז ממשפחת סנדיק .פורת הודיע שלא
אריה טימנס:
יתקע בשופר ולכ& ישראל שטיינמ $יתקע בשופר בשני ימי ראש השנה.
אריה יפנה לאהרו וונדרולדה ויקבל את הפורמט ויכי
פליירי לחגי וארגו לוח הזמני
אותו בשיתו ע חיי מרקוזה.
איילת סקסטי  :הצעה לאירוע לנשי במקביל להקפות  /קריאה בתורה בשמחת תורה.
מעגל לימוד נשי  ,שכל אחת תכי דבר תורה קצר של דקה לגבי פרשה .וכ!  ,במקביל
למתרחש באול למעלה  ,במהל! שעה .ישבו הנשי וישמעו דבר תורה אחת מרעותה  ,ויקיפו
את כל פרשיות השנה – דקה לכל פרשה.
דיו בדבר הסדרי שוני לימי הנוראי .
החלטות המועצה:
 .1תבוטל ההפסקה הגדולה והקידוש לפני התקיעות .תהיה בצד פינת משקאות .התפילה ממילא
תסתיי מוקד יותר.
 .2יאורג למטה מני ספרדי ג לראש השנה .עזרא דורי בסיוע יהודה תשובה ירכזו את הנושא.
המני ג יביא עוד מעגלי מתפללי לבית הכנסת )וג אולי יאפשר לנו הכנסות ותרומות(.
 .3סוכות – לוודא הקמת הסוכה.
 .4מעגל לימוד נשי לשמחת תורה – המועצה מאשרת את ההצעה .איילת תארג את השיעור
ואת התזמו שלו.
 .5חתני – נקבעו ע"י המועצה.
 .6קידוש חתני – יער! אי"ה בשבת פרשת נח .לפי הפורמט הקיי .
 .7פליירי – יודפסו  1000עותקי  .יש להתארג לחלוקת בשכונה בעזרת הנערי  .אנו רואי
כמוב רואי חשיבות רבה בהזמנת שכני ותושבי האזור לתפילות והפליירי ינוסחו
בהתא .
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ועדת בניין
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אזעקה ומיגו מעדכני בנושא.
מזגני – לתק ולמלא גז .על מנת שלא נגיע לראש השנה ע בעיות מיזוג .לוודא בדיקת וקבלת הצעות
מחיר .יינת דגש לנושא עזרת נשי .
עדכו נושא הכבש המדור למורשת ישראל ומישנה העיר מושיק גולדשטיי הודיעו לנו כי עבודות
ההנגשה הוטלו על כתפי יעד החברה הכלכלית של העירייה .הרי מדובר במבנה על קרקע עירונית.
מקווי לתחילת ביצוע בהקד .
החלפת אב הבית – ע הודעתו של חברנו יעקב אבר! על עזיבתו המתוכננת את השכונה ואת משרת אב
הבית בחודשי הבאי נבחנו כמה אפשרויות למילוי מקומו .כרגע האפשרות המעשית היא שאשי וסרמ
יכנס לתפקיד .הוא לומד לוגיסטיקה והתפקיד הוא מעי פרקטיקה בתחו  .אנו נבח שאי בעיה ששני
נושאי המשרה בשכר בעמותה הינ אב ובנו.

רש  :א .מיד&.
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