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,  שלו� סנדיק, אלד� מיד�, אהרו�  , גיא רחל, אתי פז, גידי פרישטיקי� חנה ב� כוכב, אילת סקסט  נוכחי�:
  .משה בורשטיי�ונדרולדה, פורת יצחק אליעזר יפה, ארנפלד אלי, ישראל לקס, 

  זנטלר, נחמיה נוי.שלמה רו  :נעדרי�
  

  נושאי הדיו� וההחלטות:
  

  על הפרק, מינוי ועדת בחירות.  גידי

 חברי מועצה. 11ממשיכי� שנה שניה: רחל גיא, אתי פז, יצחק פורת ומשה בורשטי�. מתחלפי�   
מחד עשינו פרויקטי� יפי� בתחו� הבינוי (שיפו� מאסיבי של הגג, החלפת שירותי� למטה, 

המדרש) ובתחו� התרבות ( שתי שבתות קהילה, ג'קי לוי, יונת� רזיאל ה ובית ישדרוג הספרי
  שנה למלחמת יו"כ ועוד.  שדרוג העיתו� הקהילתי. 40יו� העצמאות האחרו�,   אירוע

וועדת בית הכנסת, ניקיו� ותפעול אב  הבניי�מאיד& היינו  פחות טובי� בתפעול השוט%, בנושא   
  ר בכל הרכב של המועצה הבאה.הבית והמנקה. דבר שחייבי� לתק�  ולשפ

הייתה אוירה טובה מאוד בי� חברי המועצה וזה מה שצרי& כבסיס לניהול הספינה. בתקווה   
  לכל חברי המועצה שתרמו מזמנ�.אישית שכ& ג� ימשי&. תודה 

  ועדת בית הכנסת .1

ופ� שוט%. לנהל מנייני� ולתפעל בא מידי של חברי המועצה ביו� יו� וקשה כ& יש נוכחות מעטה  אהרו�
"עייפות החומר" אנחנו מוגבלי� בכוח אד� של בעלי תפילה בימי� נוראי�. קיימת בעיה של 

צרי& לשקול לשכור בעלי תפילה מבחו�. חייבי� לעשות חפיפה מסודרת יש דברי� שלא יודעי� 
לתת כת% אחרת יותר ואנשי�. חברי מועצה חייבי� להיות נוכחי�  3)2בדיוק היכ� ה� למעט 

  עילות.אי� פ

  ועדת כספי� .2

  יש סעיפי� שחרגנו:  סנדיק:

 35,000במקו�  42,800)אחזקה: כ .1

 35,000התקציב  30,000חשמל : .2

 נקיו�: הניקיו� הוסט מהוצאות  שכ"ע. .3

אנשי� שלא שילמו או שלמו חלקית, שלו� סנדיק יעבר השמות לאהרו� ולגידי  6נותרו  .4

עמותה + יו"ר ועדת כספי� + ולשלמה, שידונו בנושא. בהסכמת חברי המועצה יו"ר ה

 יו"ר ועדת בית הכנסת ידונו בפרטיות בנושא.

 מצב הקופה: .5

  / 34,956  עו"ש
  226,052  פק"מ
  35,387  צקי�

_________________  
  296,395 

  .10,000) ירידה של כ –דמי חבר  המצב שופר. –מבחינת נדרי� ותרופות  .6
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  שירותי רווחה לקהילה .3

על מת� שירותי עזרה לחברי הקהילה המבוגרי� שבנינו, וג� לצעירי� שיש בעיות  דובר באספות קודמותגידי: 
  כלכליות שצריכות עזרה, או בתחו� המשפחתי. יש מגוו� של סיטואציות שמצריכות עזרה וטיפול לחברי�.

  בנינו ועדה למודל, צרי& להפגש שוב לקד� את הנושא (לאה מנשה, רינה וסרמ� דבורה מרקובי�).  חנה

  בני� ועדת .4

  ניקיו�:

  .לבקשת אלד� הכנתי רשימה  ציפי זר כבוד
  בקשר שבועי ע� המנקה על נושא עזרת נשי�.  אילת
הצעות נגדיות שעלו   אבלצרי& להיות ענייני, א� המנקה לא מנקה טוב צרי& להביא אחר,   משה

  לשנה./  25,000)עולות עוד כ
  צמ� ולא מצאנו בינתיי�.בנושא אב הבית: צרי& להבי� שאנשי� אחרי� לא הוכיחו ע  
  העלות גבוה יותר. –בנושא הניקיו� : בדקנו אפשרות לחברת ניקיו�   

  בלי פיקוח מסודר, בי� א� זו חברה ובי� א� זו עובדת מנקה, לא יהיה ניקיו� כמו שצרי&.  רחל
  . ועדת בני� מתבקשת למצות ולבצע מכרז ולקבל עוד הצעת מחיר.1  החלטה

  יובאו לידיעת אבר& –י . לגבי ההערות של ציפ2  
  אחראי על המנקה  על מנת שלא יפלו דברי� בי� הכיסאות. –. אב הבית 3  
  . לבדוק אפשרות לעריכת מבצעי ניקיו� בעזרת בני הקהילה הצעירי�.4  

  חסר ומספר� מתמעט. )כסאות לאול� בית אהרו�  ארני
  .לכיסאותק הצעת מחיר נוספת רני יבדוכסאות. א 100משה יבדוק  הצעת מחיר בהיפרפלסט ל   החלטה

  
  נושא הכבש:  רחל

הייתי בפגישה לגבי ההצעה לכבש + מדרגות חדשות. שאלתי הא� נית� לעשות בצורה כספית   
עוד  ייקחזולה יותר מושיק  הציע לשלב בפרויקט המקווה, א& לטעמי מימוש הפרויקט הזה 

  הרבה זמ�.
עה לכבש המתחיל מהמדרגות העולות הייתה לנו פגישה ע� האדריכל ויוע� ההנגשה  ויש הצ  

לאול� בית הכנסת בעקומה  מטה. הפניתי שאלות  לאדריכל אבל אי� תשובות ממנו ובזה  זה 
  נעצר.

  אפשרות שניה עלתה לבנות כבש ממתק� הגניזה לאור& צד אול� האירועי�.  
  חשמלי.מעליו� של  3יש פתרו�   

  אפשרויות: 4מבחינת עלות כספית יש   

 180,000)160 )מדרגות חדשות + כבש בעלות של כ .1

ובעייתית מבחינת אחזקה  200,000)180 –מסוב& ע� הפעלת שבת  )מעלו� חשמלי   .2

 ומבחינת הלכתית.

כבש מהמדרגות שעולות לבית הכנסת למטה בכמה טקטי� למטה ללא שינוי המדרגות  .3

 היורדות לאול�.

 ו� (מתכת או בטו�).כבש מאזור הגניזה לאור& צד האול� של בית אהר .4
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  חייבי� לפתור ולקד� את הנושא.  אתי
מזכיר לכ� שבסופו של תהלי& צרי& להביא להחלטת האספה  הכללית שיאשרו איזו החלטה   אלד�

  מתקציב שוט% של העמותה. 50%)לקחת היות והתקציב לפרויקט הינו כ
את  יית�ידע המקצועי שלי הנושא שיי& ליידע המקצועי שלי, והצעתי את ההצעה שעל פי ה  משה

הפתרו� הטוב ביותר. נתתי את הפתרו�. יש אנשי� שחושבי� אחרת. אני אעשה לפי רצו�  
החברי�. ולכ� עמדתי בצד ולא המשכתי בנושא היות  ואני לא רוצה שמישהו יחשוב שאני עושה 

וורשבסקי לו עוול. הבאתי את אדריכל יור� יונגמ� בהתנדבות לתת פתרו� .יוע� הבטיחות משה 
  /. 6000לא עובד בהתנדבות ולכ� שול� 

לפי דעתו המקצועית של האדריכל, זה הפתרו� הטוב. אני לא בקטע של לעשות דיו� מקצועי   
בנושא. אני סומ& על חוו"ד של האדריכל ושל יוע� ההנגשה ולא בא לבדוק אותו מבחינה 

  מקצועית.
  ידיו מהנושא.לאור השאלות , האדריכל שעובד בהתנדבות, מש& את   

ברור שיש לי נושא אישי וחשוב לו למצוא פתרו� לדור המזדק� וחייבי� לתת פתרו� בהקד�.   רחל
  ולכ� אני חושבת שלא חייבי� ללכת על  הפרויקט הגדול אלא ללכת כל פרויקט בעלות ביניי�.

הנק' היחידה היא  יוע� ההנגשה, ברור שהוא צרי& לקבל את התמורה שלו.  –לגבי וורשבסקי   משה בורשטיי�
שצרי& ללכת על תוכנית שלא תהיה בסיס לשינויי� אלא תכנית מלאה שאותה נגיש לאישור 

  בועדה.
), ויבדוק מול 3אדריכל שית� הדעת לגבי התכנית האחרונה שהציעו (אפשרות ישוחח ע� ה משה   החלטה

  .בעירייההועדה וורשבסקי שאכ� עומד בתק� כולל הכנת תכנית להגשה לאישור  –יוע� ההנגשה 
  .. חייבת להיות זרימת מידע על אירועי� שקורי� בקהילה בי� ההנהלה1  אליעזר

  . רצוי שהמזכיר יעביר הודעה אחת מרוכזת לקראת סו% שבוע על כל השמחות והאירועי�.2  
  . מציע לקבל עזרה ולבצע משימות נוספות לרווח את פעילות המזכיר.3  

  
  . ועדת תרבות6

ציי� את אלד� על כל הפעולות והעזרה לכל חברי הועדות השוני�, על המעורבות שלו אני רוצה ל  ארני
  והעזרה שהוא נות�.

מתוכנ� אירוע של השקת ספר של הרב אברה� וסרמ� על הרב קוק ועל קק"ל. הרב ביקש לערו&   
את האירוע כאירוע קהילתי ולא באירוע פרטי. האירוע ממומ� כולו ע"י קק"ל. וביקשתי לבחו� 

  את האפשרות שיער& כאירוע קהילתי וכ& הוחלט.
הוחלט שלא יהיה אירוע קהילתי בחנוכה היות ויש בסמיכות לאירוע  השקת הספר, יד  לכ�  

  ע� אמונה אלו�. 14.1.14) ב –ויתקיי�  טו בשבט  17/11כסלו 
  ספריה:

ריה, לעשות את ועדת ספ –כל יו� שלישי, חשבנו  הספרייהברברה וציפי זה כבוד, מפעילות את   גידי
ספריית  הילדי�, כספריית השאלה. חנה ב� כוכב מוכנה לתרו� עוד ספרי ילדי� בתחו� 

  המתאי�, משפ' לביא מוכני�  להוסי% ולקנות ספרות יהודית לילדי� בספריה.

  החל ממחר מתחילה מע' חוגי� של מרחביה לילדי� בבית הכנסת.  :חוגי�
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  . קביעת ועדת7

  עדת בחירות:הצעת שמות לחברי ו

 נטובי� יצחק .1

 עודד שוירמ� .2

 דניאל לרנר .3

 יהודית קרול .4

 מיק גיא .5

 

  טובי�.הודית קרול, עודד שוירמ�, יצחק ני החלטת המועצה כי ועדת בחירות הינה

  

 

 א. מיד�.רש�: 


