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בס"ד
פרוטוקול מועצת העמותה ע"ח2
יום ג' כ"ז באב תשע"ח 7/08/2018
נוכחים :אלדן מידן ,יהודית שטרן ,אורית ברנט ,ברברה ברקוביץ ,אריה טימנס ,עוז עזריה ,ארנפלד
אליהו ,ארז קוטנר ,לקס ישראל ,עמירם סבן ,רחל גיא ,גידי פרישטיק אילן אחיטוב ,צורי פלד
נעדרים :מלכה ניודסטטר

הערכות לחגים:
א .ועדת בניין:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מזגנים -טופלו פילטרים ,יש מזגן בעזרת נשים ,שחסר בו גז וכן בבית אהרון מזגן שחסר בו גז-
לטיפול ועדת בניין  2 ,מזגנים צריכים תיקון , .המזגנים עברו ניקוי
ניקיון :יש לבצע ניקוי יסודי של האולם כולל "אקסטרה " למנקים .
אחזקה –תיקון רפרפות באולם המרכזי ,החלפת נורות בלוחות זיכרון
תאורה –החלפת מנורות /בדיקת פרוז'קטורים באולם –עוז ידבר עם חשמלאי העירייה ויעזר בו ככל
שניתן .
שירותים נדרש ניקיון מיוחד לקראת החגים וכן בדיקת התאורה .
גינה לכיוון בית אהרון –לסדר צמחייה ולעשב .

ב .ועדת בית כנסת:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חזנים :כמעט סגור .עקרונית – כמו בשנה שעברה .יש טבלה מסודרת בטיפול אריה טימנס .
לו"ז תפילות  :תועבר טבלה לאישור הרב ע"י אריה טימנס
פלייר לתושבי השכונה .פלייר למתפללים -אלדן יעביר לדפוס .יחולקו בשכונה  1200פליירים -
באחריות עמירם.
תקיעות שניות  :עמירם סבן ,עפר נוי  ,דרור מידן –לוודא שהתקיעות יהיו אחרי התפילה – להוציא
הודעה שמי שרוצה שיבואו אליו לתקיעות שניות ,שיפנה לאריה טימנס
קביעת חתנים .:נקבעו החתנים ואשת חייל –פרסום השמות יהיה בהמשך ,
קידוש חתנים – נקבע לשבת פרשת לך לך

ג .וועדת תרבות:
 .1אירוע קהילה  -תא"ל )מיל( אביגדור קהלני בתאריך 1.10.18
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.4
.5

הרצאה -עמירם יבדוק לגבי אפשרות להבאת הרב ציון טוויל להרצאה  .גם אורית ברנט העלתה
רעיונות שונים -ההצעות יועלו במסגרת ועדת תרבות .
שמחת תורה  -איילת :מעגל נשים -כמו שנה שעברה .במקביל לקריאת התורה.
פעילות שבועית תורנית ע"י פרדי כולל בתקופת החופש ובין המצרים .יישר כוח גדול על הפעילות
הרבה המושכת רבים מילדי הקהילה.
פעילות קיץ ערכית לנוער בניצוחה של אורית .יישר כח לאורית ,לאיילת ולכל מי שעזר בפעילויות.
שני מחזורי פעילויות מאוד מוצלחים.

ד .ועדת כספים -מאזן נכון לחודש אוגוסט . 2018
ארז קוטנר :יתרה בבנק  ,₪ 127300-צ'קים דחויים  , ₪ 5300מזומן . ₪ 6300
מענק מהעירייה התקבל על סך  ₪ 59,482בתודות לסיוע המדור למורשת ישראל.
.
הכנסות מאולם בית אהרון :יש להקפיד על איסוף התרומות לפי הנוהל שנקבע .יש לבקש מאפי שיעשה
כל מאמץ לשמור על קיום הנוהל ויישומו בפועל.
דמי חבר -הוחלט כי דמי החבר אשר נקבעו לשנה שעברה ישארו על מתכונתם כדלקמן  1800 :לזוג900 ,
ליחיד 50 ,לילד.
מועדי מכירת מקומות -מוצ"ש פרשת כי תבוא  1.9.18בין השעות 22-23
 4.9.18ו 6.9.18 -בין השעות  19:40ל. 21:30 -
.
החלטת מיוחדות :
.1המועצה מאשרת לברברה ברקוביץ ת.ז , 011515509להוציא כרטיס מגנטי שיאפשר הפקדת המחאות
ומזומן לבנק הפועלים עפ"י הטפסים המקובלים בבנק הפועלים.
. 2המועצה מחליטה לחתום על הטפסים הנחוצים לשם הפקת קוד מוסד לעמותה  ,וע"מ לאפשר פתיחת
הוראת קבע לעמותת בית הכנסת גבורת מרדכי .
רשם :צורי פלד
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