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בס"ד
פרוטוקול מועצת העמותה ע"ט2
יום א' א באלול תשע"ט 1.9.19
נוכחים :אורית ברנט ,ברברה ברקוביץ ,שטרן יהודית ,לרנר יעל ,סבג יגאל ,ארנפלד אליהו ,אלדן מידן,
ארז קוטנר ,סבן עמירם ,גידי פרישטיק  ,אילן אחיטוב ,משה רונן ,צורי פלד.
חסרים :בורשטיין משה ,מלכה נויסטדטר

הערכות לחגים:
א .ועדת בניין:
 .1מזגנים :יש בעיות במזגנים בעזרת הנשים בעיקר –נעשים ניסיונות להשיג תרומות בעניין הערכה כי
נדרשים כ  ₪ 50000להחלפת המזגנים בעזרת הנשים -אנחנו פונים לציבור להשתתף בנושא תרומה
להחלפת המזגנים.
 .2ניקיון ההיכל והשירותים – באחריות אב הבית לבצע הכנות לראש השנה והחגים כולל ניקיון מיוחד
לשטיח על הבמה והשטיח בצמוד לארון הקודש.
ב .ועדת בית כנסת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חזנים :נקבעו החזנים לחגים – .יש להעביר טבלה מסודרת לאלדן לריכוז העליות בהתאם.
לו"ז תפילות  :עריכה באחריות המזכיר -צורי פלד .הדפסה באחריות אלדן
פלייר לתושבי השכונה .אלדן יעביר לדפוס .יחולקו בשכונה  1200פליירים  -באחריות עמירם.
קביעת חתנים :נקבע במסודר ע"י כל חברי המועצה תוך בחינת חלופות.
קידוש חתנים – נקבע לשבת פרשת וירא
החלטה בנושא פעילות בהיכל התפילה בבית הכנסת :האירועים בהיכל יהיו רק אירועים בעלי אופי
דתי  ,וישמרו בהם הכללים הבאים :
א( הכניסה תהיה בלבוש מכובד וצנוע .האחראים לאירוע ידאגו למתן כיפות וצעיפים לקהל הבא
לאירוע.
ב( היכל יהיו רק דברים בעלי אופי דתי ,המשך האירוע )לדוג' באירוע שנת בר מצווה וכדומה(
נאומים ,שירה ואוכל יתנהל באולם בית אהרון.
ג( ניגון יהיה באופן הקשור לכבודו של המקום .ולא שירה כללית.
ד( הגבאי האחראי יאשר את תכני האירוע לפני קיום האירוע.
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ג .ועדת תרבות:
.1
.2
.3
.4
.5

אירוע התעוררות לקראת הסליחות מתוכנן בהשתתפות הרב אייל ורד –באחריות אורית ברנט לתאם
העניין ומועד
אירוע שבת מלאה לאחר תקופת החגים עם הרב סתיו  ,-התזמון יקבע לאחר אישור הרב סתיו
,בטיפול גידי.
הרב וסרמן ,ינסה להביא את הרב רימון בתקופת אלול.
שמחת תורה  -איילת :מעגל נשים -כמו שנה שעברה .במקביל לקריאת התורה.
מידעון הקהילה לקראת החגים יצא בטאון נוסף –חברי המועצה מתבקשים לסייע בכתבות ובפנייה
לציבור להרחבת מעגל הכותבים לביטאון הקהילה .יגאל סבג יכתוב על ביקורו המיוחד בג'רבה
שבטוניס...

ד .ועדת כספים:
.1
.2
.3
.4

המצב הכספי נכון ליום  : 1/9/2019עו"ש  ₪ 75588בנוסף מזומן ושיקים בסך של  . ₪ 10120היתרה
בעו"ש כוללת בתוכה דמי חבר שהועברו ע"י חברים בגביה המוקדמת.
עקב המצב נערכה גביה מוקדמת .בגביה מוקדמת נגבו כ . ₪ 40,000
מענק צפוי מהעירייה ) כ  ( ₪ 70000טרם הגיע סביר שיגיעו לאחר החגים  ,כנראה במהלך חודש
אוקטובר .
דמי חבר -ברוב קולות הוחלט כי לא תהיה העלאה של דמי החבר אשר נקבעו בשנים קודמות
כדלקמן  ₪ 1800 :למשפחה ₪ 900 ,ליחיד ,מקום בנוסף לכל ילד  . ₪ 50משפחות חדשות שיכנסו
כחברי קהילה יקבלו סיוע .
מועדי מכירת מקומות  -תשלום נדרים ודמי חבר -יערכו בימים ב'  , 16.9ד'  , 18.9ומוצאי שבת
פרשת כי תבא  21.9בשעה .20:00

ה .קופת צדקה
גבאי הצדקה יהיה נוכח בזמן מכירת המקומות על מנת להגדיל את התרומה לנזקקים לקראת החגים
והשנה הבעל"ט .הציבור מתבקש לסייע בנושא.

רשם :צורי פלד
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