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,  שלמה רוזנטלר יצחק פורת,פרישטיק, %, אלעזר יפה , אלד% מיד%, גידי , איילת סקסטיאתי פזישראל לקס, נוכחי�: 

  .אליהו ארנפלד משה בורשטיי%,

  .רחל, אהרו% ונדרולדה , נחמיה נוי, גיא כוכב, שלו� סנדיק&חנה ב% חסרי�:

  , אפי פז.עוזי איזביצקי, אהרו% כה%נוכחי� נוספי� שאינ� חברי מועצה :
  

  נושאי הדיו% וההחלטות:
  

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

תלונות בנושא חוסר תפעול הגבאי�. יהודה יכנס את ועדת בית הכנסת ליישר קו,   נ%יש
  רגנות לחגי� וימי� נוראי�.ומש� נתחיל לפעול. כמו כ% יש לחשוב כבר על התא

  חסר סידורי� וחומשי� בעזרת נשי�. &איילת
התייחסות לנושאי� הדורשי�  תינת%בה  ,ימי� ) 10(תו' החלטה: תער' בהקד� ישיבת גבאי� 

  והכנה לימי� נוראי�. טיפול
  

 ועדת בני%ועדת בני%ועדת בני%ועדת בני%     ....2222

  תפעול –בית אהרו%   .א
בניגוד  אירוע שהיה בתפקיד כחודשיי� ומטפל נאמנה בנושא. אפי הציג  –אפי פז 

  בחוקותי תשע"ג. &לתקנות , בשבת בהר
, לאפי , כמנהל אול� החלטה: אנו דבקי� בהוראות ובתקנות שנקבעו. במקרי� חריגי�

  בית אהרו%, שיקול דעת , תו' כדי יעו+ ובאישור חברי ההנהלה.
המידה בהתא� להחלטות המועצה הקודמות,   & כיבוד קל למשפחות חו+ ברחבת הזיכרו% 

ואישור יו"ר ועדת בית הכנסת  תומז"א קיצוני (שרב או גש�) , נית% לפי שיקול דע
  להשתמש  במבואה (ג� למטה).

להקי� ברחבת ההנצחה פרגולה. ההצעה נדחתה בעבר ע"י לשקול מציע  –אלעזר 
  המועצה.

ימו יש פרסו� יעיל וטוב ע"ג לוח המודעות ע"י אפי פז על רשימת האירועי� שיתקי &חנה
 באול�.

  התקדמות הקמת הכבש   .ב
, הוחלט להגיש בקשה לבט"ל. לכאורה אנחנו עומדי� בתנאי הקר% לבט"ל לפני כשנה

. היה צרי' לשגר את נוכח מועד הקמת המבנה לפני התקנת תקנות ההנגשה בנושא הנגשה
. א' עד כה לא ולתפוס תור הטפסי� (שמולאו בזמנו ע"י אלד% והועברו לאלעזר ולרחל)

  יו התכניות ההנדסיות שנדרשו לצר, לטופס.ה
  אינה עומדת בתקנות ולכ% לא נית% היה להגישה ע� המסמכי�. –התכנית הישנה 

  הוצע להכניס תכנית ע� מדרגות חדשות. –בשלב שני 
  הוצע ע"י מושיק גולדשטיי% לשלב את התכנית ע� תכנית פיתוח המקווה –בשלב שלישי 

  בשטח שליד בית הכנסת.
  הול+ שות, בנושא ואישר לבצע שינויי� בגינת הזיכרו% ע"ש אשתו לאה ז"ל.מר זיס

רחל תברר מבחינת תורמי� כמה נית% לרכז כספית   &רחל גיא השתתפה טלפונית בדיו%
  לטובת הפרויקט.

בת יוע+ נגישות וקונסטרוקציה א� ולט-  3000מאושר לועדת בני�  –הערכת מחיר 
  .תקציב ועדת בני%), להשלמת המסמכי� (במסגרת נדרש

החלטה: במקביל להגשת הטפסי� לבט"ל  יש לפעול לפי תכנית המינימו� הישנה 
חודשי� (לדבר  3תר בניה עדכני תו' מקסימי� של יה תוציאי% בניהנמצאת בעירייה. ועדת 

   משה , התכנית החדשה כבר הופקדה בעירייה).
  חל תרכז פעילות לגיוס כספי� לטובת פרויקט חשוב זה.ר
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   &סיו� איטו� הגג   .ג
החלטה: משה בורשטיי% ידאג לקבל הצעות מחיר לקירוי פתח היציאה לגג והחלפת 

 הרפרפות לזכוכית אטומה מעל ארו% הקודש.

 

 סוגיות חברתיות:סוגיות חברתיות:סוגיות חברתיות:סוגיות חברתיות: ....3333

יש לגבש תוכנית מותה בתחו� זה. הע תדווסמלטעמי יש לתת משקל חשוב לפעילות  &גידי
 סוציאלית כוללנית לפעילות בקהילה שמטרתה לרכז את ס' הצרכי� והפעילויות.

  .ביקור חולי� .א
בזמנו מר הוכוולד לקח על עצמו את נושא ביקור חולי�, אול� בפועל , כיו� הוא לא יכול 

י� לקבל על בנושא. נדרש חבר קהילה שיכול לתרו� מזמנו. ספלה סגל הסכלבדו לתפקד 
  בנושא.ג� הוא עצמו לטפל 

ממלי+ שלאה עזרא כעובדת סוציאלית שפרשה תכי% נייר עבודה מסודר בנושא  –אלעזר 
  ותמלי+ מה לעשות.

  על מנת שיצור קשר ע� צעירי� שחולי�. מציעה שג� מישהו מהצעירי� יהיה  &חנה
 מו עמה פגישה.עזר יפה יפנו לגב' עזרא בנושא, ויתאהחלטה: חנה ב% כוכב + אל

  .קליטת משפחות חדשות בקהילה .ב
  חייב להיות אחראי שייגש ויקד� את הקשר ע� מתפללי� חדשי�. &אתי

 החלטה: ארני ואלעזר אחרי� לקליטת מתפללי� חדשי�.

  ., גרי� ואלמנותמשפחות חד הוריות .ג
  צרי' למפות את המקרי� ולנתח מה אפשר ואי' לעזור. &אתי

 י סגל ולאה עזרא.אתי מצטרפת לקבוצה של ספ

  פגיעה  בכבוד הפרט: .ד
  במוצאי שבת בהר בחוקותי העלה הגבאי חז% שהתפלל בנוסח ספרד.

  ג� א� נעשתה טעות מצד הגבאי (היות ומנהג המקו� להתפלל בנוסח הקיי� במקו�) , 
ימי האבל אחר אביו  30ההנהלה מגנה את הלבנת הפני� שנעשתה לחז% (שהיה במהל' 

  ז"ל).
 יש להתנצל ולבקש סליחה בהתא�.מגנה את הלבנת הפני�.  צהמועהחלטה: ה

 

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

 לוועדהבתאו� ע� יו"ר העמותה , פנתה ועדת הביקורת לחברי העמותה בבקשה להפנות  .א
  ונות. ועדת הביקורת תדווח למועצה על הפניות שהוגשו ועל הטיפול בה%.הערות ותל

ועדת הביקורת מודה על שיתו, הפעולה ועל הנכונות להמשי' להזמי% את חברי הועדה 
 המועצה וההנהלה. לישיבות 
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