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גידי ישראל לקס, יצחק פורת,  , אהרו# ונדרולדה ,איילת סקסטי# שלו� סנדיק כוכב, גיא רחל,$ חנה ב#נוכחי�: 

  , אלד# מיד#.נחמיה נוי, שלמה רוזנטלר, אלעזר יפה , פרישטיק, 

  אליהו ארנפלד. טיי#,משה בורש אתי פז, חסרי�:

  גולדפרב יענית , יהודה תשובה. שאינ� חברי מועצה : מוזמני�
  

  נושאי הדיו# וההחלטות:
  

 ועדת בית הכנסתועדת בית הכנסתועדת בית הכנסתועדת בית הכנסת ....1111

) עומס על 1. בר מצוה חו' חשובה לנו , הבעיות: יענית הציגה את הנושא –בר מצוה חו'   .א
, שבת י) חילול3חברי הקהילה , ) אי תאו� גור� להתנגשות ואי נעימות למול 2הקהל , 

ברכב. לדעת יענית יש להקטי# הרדיוס ולקבל רק למשל היות ויש אורחי� המגיעי� 
  מהסביבה הקרובה.

) חובה לעבוד 2. חובה לקרב את מי שמגיע מחו' לקהילה. ) הנושא חשוב1 –אלד# 
מול יענית  במסודר לפי הנוהל ולא "להבטיח" (מי שאינ� בעלי תפקיד) ללא תאו� מסודר

איננו יכולי� לשלוט באורחי�, אבל חובה להדגיש  –חילול שבת ) 3ומול אפי פז. 
  פחה.שלמ

  .המינו# של שבתות בר מצווה אכ# גבוה –רחל 
מידע מול יענית. צרי+ לשפר  חשוב שיצליבאפי פז עובד יפה מאד אבל לא  –אלעזר 

  בנקודה זו.
  להקפיד על נושא הקידוש של בר מצוה חו' שיתקיי� במקו� שסוכ�.צרי+  –שלמה 
  , בבר מצווה חו' באמצע השבוע.צרי+ לוודא נעילת האול� $ אהרו#
צרי+ סיכו� בי# אפי פז ותאו� בינו לבי# יענית. מצד שני אי# מנדט למי שאינ� בעלי  $ גידי 

 '.תפקיד (אבר+ / תשובה) לתת הבטחות בש� הקהילה לבר המצוה חו

  
  סיכו� והחלטה:

  ) יענית תורמת יחד ע� ישראל רבות לנושא במסירות רבה ועל כ+ תודתנו.1
לקרב בר ולמרות אי הנוחות  ) כמרכז קהילתי , חובה עלינו לפתוח את הלב והדלת 2

הסביבה ולאשר בקשות של משפחות מ, אול� חובה להקפיד על מינו# נכו# מצוות חו'
ככל שהיא  .קו� לשיקול דעת ליענית, לקבל ג� מאזור ב# צבי, תו+ השארת מהקרובה

לא נאשר לערו+ הארוע בבית הכנסת היא רשאית תחוש שנער לא יערו+ בר מצווה א� 
  לאשר ג� ברדיוס מרוחק.

) צריכה להיות עבודה מסודרת של ההחלטה הקודמת לגבי מיקו� הקידוש לבר מצוה 3
 חו'. בתאו� ובאישור בעלי התפקידי�.

  לכל מקו� נוס.. - 100(כ דאשתקד) , לזוג - 1250 – ר לשנת תשע"דבדמי ח  .ב
 ליחיד. - 800 –מקו� למי שאינו חבר 

   י עריכה סופיי�.ב, ובשלהטבלה מלאה וסגורה. לו"ז לחגי� מוכ# –זני� לחגי� ח .ג
 סגור מול אלו# שטר#. –בעלי קריאה 

משה  ש משה בורשטיי# ויהודה תשובה. ביו"כ "ארו# וכיבודי� בחגי�: ברה חתפתי .ד
 בורשטיי#.

  יהודה תשובה. –מחליפו  –סוכות : אהרו# לא נמצא  .ה
 לעדכ# את אבר+ להקמת סוכה בגודל בינוני (קט# יותר משנה שעברה). –הקמת סוכה 

, גידי יפנה . חנה תפנה למועמדת לאשת חיילונער+ דיו# הוצעו מס' הצעות –חתני�  .ו
 לשאר החתני�.

 .5/10/2013מתוכננת לפרשת נח ,  –שבת חתני�  .ז
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 ועדת בני#ועדת בני#ועדת בני#ועדת בני#     ....2222

   $סיו� איטו� הגג  .א
 לא בוצע. –גג בוצע קירוי פתח היציאה לגג . סיוד ב

 בוצע באדיבות מר תמרי כתרומה. –ריסוס והדברה  .ב

  בעיות חשמל ומיזוג: .ג
  יש בעיית חיווט על ס. בטיחות בקו המזגני� המזרחי. נבדק על מהנדס חשמל.) 1

  - ). 3,500המועצה מאשרת החלפת החיווט בעלות שהוצעה (כ 
  וב נבדק ע"י מהנדס חשמל)היות והמזגני� בצד המזרחי בשלבי גסיסה (ש –מיזוג ) 2

בכפו. לקבלת כספיה התמיכה -  14,000המועצה מאשרת החלפת מזגני� בעלות 
 ויעברו בימי� הקרובי� לחשבו# העמותה).  שאושרו-  52,000מהעירייה (

  התקדמות הקמת הכבש  .ד
  הייתה פגישה ע� יוע' הנגישות והאדריכל ע"י משה בורשטיי# ורחל גיא.

 לגבי בנית הכבש. עדי# אי# חישוב עלות

תודות למשפחת ביר על תרומת משטח הגרנולט ושיפור ההנגשה בכניסה המערבית  .ה
לבניי#, למתקשי� ללכת. המועצה מאשרת לקבוע שלט הנצחה לפי בקשת משפ' ביר , 

  בתודה על התרומה הנאה.
 

 ועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבותועדת תרבות ....3333

ש אורי הרצאה של ד"ר עופר מלמד , ע"י הבמה לרוח ויהדות ע"  $לקראת ראש השנה  .א
 וקסלר ז"ל.

מתוכננת הרצאה ע"י אבא של מיכל נוי (פדוי שבי ממלחמת יוה"כ)  –בי# רה"ש ליוה"כ  .ב
 שנה למלחמת יוה"כ. 40לכבוד 

מתוכננת בחוה"מ סוכות הופעה בשיתו. ע�  –שמחת בית השואבה  –ארוע לחגי�  .ג
 המדור למורשת ישראל. בתנאי שתהיה הענות של הקהל.

 

 נושאי� כללי�:נושאי� כללי�:נושאי� כללי�:נושאי� כללי�: ....4444

    $מצוה  בנות .א
  אי# פורמט קבוע לחגוג ע� בנות המצווה. עלו כמה אפשרויות –איילת 

  ) הציבור צרי+ לדעת וצרי+ לבר+ בציבור את בת המצווה. ג� ע"י הרב.1
  ) צרי+ נוהל מסודר בנושא , ולהעלות את המודעות 2

  החלטה: צרי+ לראות אי+ מגבשי� את הנוהל בבנות המצווה הקרובות.
 הוא לפחות שהרב יבר+ במסגרת דרשת השבת. כאשר המינימו�

 

  
 א. מיד#.רש�: 


