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  בס"ד
        1111////ווווע"ע"ע"ע"פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה פרוטוקול מועצת העמותה 

        12.1.1612.1.1612.1.1612.1.16ג' יג' שבט תשע"ו ג' יג' שבט תשע"ו ג' יג' שבט תשע"ו ג' יג' שבט תשע"ו יו� יו� יו� יו� 
        
  

  חיי� מרקוזה, רחל גיא, ברברה ברקובי#, אלד" מיד", גידי פרישטיק, אורית ברנט, אלעזר יפה,     נוכחי�:
  א דורי, ארנפלד אליהו, ארז קוטנר, מלכה ניוסטדטר.עוז עזריה, עזרסב" עמיר�, 

  .לת סקסטי", אריה טימנסאיי:           נעדרי�

        ::::קדנציהקדנציהקדנציהקדנציהסיכו� סיכו� סיכו� סיכו� 

העוסקי� במלאכה. באופ" אישי אני מסיי� קדנציה של ארבע שני� אנו חייבי� תודה גדולה לחברי�   גידי:

  בסיפוק רב על עשיה שכולה קרתה בזכותכ�. 
כי אנו בהחלט זקוקי� לאנרגיה חדשה  , עמיר� ומלכהאני חייב לומר לחברי� המצטרפי� החדשי�

ות מחודשי�. חלק מהחברי� הממשיכי� בפעילות עושי� זאת כבר תקופה ארוכה ואני בטוח ולכוח
  ופעילות חדשה.  לריענו"שהצטרפותכ� תביא 

קצת סקירה על הפעילות בארבע השני� החולפות: מלבד תפעול שוט$ של בית הכנסת ימי חול שבתות 
  ו�. לנו להוסי$ על הקיי� בכל תחדומועדי�, על כל הכרו% בכ% השת

מזה הפקנו לקחי� בנושא הניקיו" ו ,מעט, השתפרנו השבתחילה צלע התחזוקהבתחו� ועדת בניי", מלבד 
  סביר.  דיצב המ זמ"

ביצענו לא מעט פרויקטי�: חיזוק המבנה ושיפו# הגג במימו" העירייה ומדור מורשת ישראל, שיפו# יסודי 
 התקנת מזגני� חדשי�ת חברנו מאיר ביר, תרומ& של השירותי� בבית אהרו", הנגשה לנכי� מצד הרחבה

שיפו# תקרת  ולאחרונה ממש תרומת לאה עזרה&חלונות דקורטיביי� בעזרת נשי�, תרומת חברנו יגאל סבג

המבואה והתקנת תאורה תרומת משפחת פרל. כמוב" שבכל הפרויקטי� היה מעורב מטעמנו משה 
  בורשטיי" ואנו חייבי� לו תודה גדולה. 

חנו להשלי� את פרויקט ההנגשה לבית אהרו". העירייה נטלה על עצמה באמצעות חברת מאיד% טר� הצל
התקיי� מכרז לביצוע העבודות א% יעד מטעמה לבצע את הפרויקט כחלק מהמחויבות שלה למבני ציבור. 

  לצערנו הביצוע מתעכב ורחל אחראית הפרויקט יחד עימי נמשי% לדרב" ולעקוב עד השלמת הביצוע.

הפרק ג� הקמת כיתת לימוד שתשמש ג� כמשחקיה לפעוטות, נביא הצעה מגובשת ע� חלופות עומדת על 
  .לדיו"

מופע של יונת" רזאל, מופע &פעילות תרבות: ועדת תרבות ארגנה מס' רב של אירועי� תו% דגש על איכות
� כולל סרט של ג'קי לוי, ערב לציו" פטירת הרב הרצוג בהשתתפות ראש האופוזיציה, ערב הצדעה למייסדי

ערב בעניי" "לרו# על הקהילה, הרצאות של סופרי� כמו חיי� בארי ואמונה אילו", ערב על "הנסי% הירוק" 

  ועוד ועוד. קיימנו שבתות קהילה בעכו ובפוריה ברמה מצוינת. מהלב" ע� ד"ר עמי שינפלד 

, שלקחה ברברה של בחה על מסגרת התקציב , ולש הקפדהועדת כספי�: ארז קוטנר ושלו� סנדיק שמרו ב
על סטנדרט העבודה הגבוה שהתווה שומרת בנאמנות ובקנאות א יש לאמר שהילידיה את תפקיד הגזבר , 

  ק.ישלו� סנד

תי. ערו% על ידי חברנו בטאו" הקהילה "חודש בחודשו" מהווה יותר ויותר "מדורת שבט" ויוצר דבק קהיל
ג� אתר האינטרנט שעור% חברנו מיקי טוכפלד בטוב טע� מזה שני� יוסי ארגמ" בצורה מקצועית ומושכת. 

  משמש כלי חשוב ביותר בקהילה.
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הספרייה מנוהלת על ידי דוד הלברשט� וברברה ברקובי# חודשה באג$ חדש ובו כתבי עת ממדעי היהדות 
  י� בה� לשמחתנו נעשה שימוש רב.והמשפט העברי וכ" בספרי ילד

המטפלת במקרי� הדורשי� סיוע. זה מהדברי� שהברכה שורה &הקמנו ועדה חדשה "קהילה תומכת"
בפעילות הסמויה מהעי". לאה עזרה ודבורה מרקובי# מנהלות את הועדה בסיוע עובדות סוציאליות 

   נוספות.

עשתה לפני כשנה רביזיה חשובה בעניי"  נפלד אר לקס וארני, ישראל ועדת צדקה בראשות עמיר� סב" 
  קביעת הזכאות לתמיכה.

חשוב לציי" את הפעילות האיכותית שנעשית במועדו" אחיעזר לטובת השכבה המבוגרת בקהילה וג� את 
  פעילות עמותת מרחביה בפעילויות שונות מש% השנה לטובת ילדינו ונכדינו.

  גיבוש רשימת החברי� המצטרפי� למועצה. אנו מודי� ג� לחברי ועדת הבחירות שעמלו על

ברשותכ� לסיו� אבקש לתת לממשיכי� שני דגשי� שלטעמי נחוצי� בהובלת הקהילה: האחד נובע 
עלינו  . עברנו שנה בכלל לא פשוטה ונפרדנו מלא מעט חברי�.מהמצב הדמוגרפי והתמעטות השורות

ני אסור לנו לוותר על א$ אחד. חייבי� להמשי% ולשקוד על הבאת מעגלי� נוספי� לבית הכנסת ומצד ש
לגזור על עצמנו להכיל את כול� ולהימנע ככל הנית" מלהיכנס למחלוקות. לברוח מהמחלוקת כמו מאש. 

הקהילה התברכה ברב קהילה מהשורה הראשונה. לא בכל קהילה יש רב ותרומתו של הרב & דגש שני
לה בצד הרוחני ועלינו, המועצה להוביל את לקהילה ידועה וברורה. רב הקהילה הוא המוביל את הקהי

כי  הקהילה בנושאי� הגשמיי�, תרבות וכו'. יש לטעמי ולע"ד לקיי� הידברות פתוחה וקבועה ע� הרב

  העבודה המשותפת קריטיי� לפעילות שלנו. וסנכרו"תאו� הציפיות 

  עיקר משימתנו הערב זה לערו% שיבוצי בעלי תפקידי�.

בה" הענקת כל כ% הרבה לקהילה, נתת דגשי� חדשי� גדושות % על ארבע שני� גידי תודה גדולה ל  ארני:
  וחשובי� בהרבה תחומי�.

ג� אלד" כמזכיר נת" מעל ומעבר וג� אלעזר השקיע מזמנו ומרצו. כולנו כמועצה חייבי� לתת יד ולעזור,   
התמעטות  ג� ברקע זה לא מוב" מאליו. אני מציע שתהיה עזרה הדדית בי" הועדות, יש הרבה מה לעשות.

  המתפללי� והקושי לגייס כספי�.

יש לבקש ג� מאנשי� שלא במועצה לקחת על עצמ� תפקידי�. יש הרבה חברי� שנותני� יד. אחד   ארז:
תנו בקדנציה הזאת היה הקושי לקבל ולבנות הכל מחדש ולהציבו על סטנדרט טוב. והדברי� שאתגרו א

  � ולא לרדת ממנו.היו� צרי% לעמול על שמירת הסטנדרט הקיי

        ::::קביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותהקביעת הנהלת העמותה

  את בעלי התפקידי� הבאי�:פה אחד למנות המועצה  החליטהבתו� דיו" 

 .אלד" מיד" –יו"ר העמותה  .1

 .אליעזר יפה –עמותה זכיר מ .2

 חיי� מרקוזה ואריה טימנס.–יו"ר ועדת בית הכנסת  .3

 ברברה ברקובי#.& גזברית .ארז קוטנר –יו"ר ועדת כספי�  .4

 .עוז עזריה –בני" יו"ר ועדת  .5

 .ארנפלד )רניליהו (אא –תרבות ועדת יו"ר  .6
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  איוש התפקידי� בועדות:

  ועדת בנין  ועדת כספים  ועדת ביה"כ  ועדת תרבות
  חיי� מרקוזה   & ר"יו  ארני ארנפלד  – יו"ר

  ואריה טימנס.
  עוז עזריה –יו"ר   ארז קוטנר –יו"ר 

 &ברברה ברקובי#   עמיר� סב"   איילת סקסטי" 
  זבריתג

   & פרויקטי�
  *משה בורשטיי"

  אריה טימנס   גידי פרישטיק  *יהודה תשובה  אלעזר יפה
  רחל גיא    *פינקל יצחק  גידי פרישטיק

אורית ברנט (מרכזת 
  פעילות ילדי�).

  *ראוב" הלר
  * משה בורשטיי" 

  עזרא דורי  

  מלכה נויסטדטר    *אלו" שטר"  
אחראית &מלכה ניוסטדר   

  עזרת נשי�.
    

  חברי המועצה כל   
  

 חלוקתראה טבלת 
ותחומי  תפקידי�
  אחריות

    

        
  

  

        ספרייהספרייהספרייהספרייה        ביטאו" הקהילהביטאו" הקהילהביטאו" הקהילהביטאו" הקהילה        קופת הצדקהקופת הצדקהקופת הצדקהקופת הצדקה
  * דוד הלברשט�  עור% &* יוסי ארגמ"   * לקס ישראל 

  ברברה ברקובי#    אילת סקסטי"  עמיר� סב"
    * מיכל פרישטיק   ארני ארנפלד

  רכישת ספרי� –* יחיאל וסרמ"   צלמת –* רינת טויטו   
  רכישת ספרי� –גידי פרישטיק   * יחזקאל פרנקל  
    * רוזי פינקלשטי"  
      
        

        חבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצהחבר בועדה שאינו חבר מועצה    & & & & *  *  *  *  
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        & & & & נושאי� לטיפולנושאי� לטיפולנושאי� לטיפולנושאי� לטיפול

  אלד":

 על ראשי הועדות לכנס את הועדות לפחות פע� ברבעו" ולוודא ביצוע תפקידי� ומשימות.כללי: 

  .2015בקשת תקציב תו% התייחסות לתקציב שנת בהקד� י הועדות יעבירו בקש כי ראשנ 2016לצור% הכנת תקציב 

דוד הלברשט� מעלה את הצור% בסידור יסודי בספריה, כולל הוצאת ספרי� על מנת לאפשר לרכוש    &ברברה
  ולהוסי$ ספרי� חדשי�.

  לעניי" פעילות לילדי�. המציעה שיהיה טיפול קבוע, מעי" ועד&אורית ברנט

לראות את נושא השיעורי� התורניי� כמער% אחד, לערו% בחינה מחודשת ולקבוע תוכנית  מציע&עמיר� סב"
  שנתית.

באופ" דומה מציע לקבוע תוכנית שנתית לפעילות תרבות. כ% נוכל לפרס� חוזר אחד על כל הפעילות,   & ארני
  בדומה לפרוספקט ש"בית ברודט" מפיצי�.

  מעותית בנושא.יש לקד� את התרומה לקופת הצדקה. יש ירידה מש

        משימות:משימות:משימות:משימות:

  :פעול בנושאי�לקבוע ישיבת מועצה לעוד כחודש. עד אז לאלד": 

  . 2016הכנת הצעת תקציב  &ועדת כספי�  .1

  טו' בשבט לילדי� ונוער באחריות מרחביה. לקבוע פעילות לפורי�.  אירוע &תרבות .2
צעה מיואב פינקל על וה הגברה. (יש הצעה מאפסו" ישראל למקר" במחיר מציאה רכישת מקר" ומערכת

 ).ההגברה

 קידו� תהלי% התרומות . –ועדת צדקה  .3

  הוגשו כבר הצעות תיקו" , יש לבחו" ולאשר� בהקדפ. –תיקו" מזגני� (עוז עזריה). & בני" .4
(רחל , לאור אישור העירייה על ביצוע הפרויקט ע"ח העירייה  המש% הפעילות בנושא ההנגשה לבית אהרו" 

 הצגת חלופות לישיבה הבאה.&לימוד ומשחקיה בחינת בנית כיתת גיא).

  אירועי� של מי שאינו חבר בקהילה על מנת להגביר סוגית הפעלת בית אהרו" לטובת  .5
  יבח" משפטית לאור העובדה שאנו עמותה .&את ההכנסות
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  חלוקת התפקידי� ותחומי האחריותחלוקת התפקידי� ותחומי האחריותחלוקת התפקידי� ותחומי האחריותחלוקת התפקידי� ותחומי האחריותנספח: נספח: נספח: נספח: 
  

  בימי החול
  אהרו" ונדרוולדה   &מ"מ   יצחק פינקל,           מניי" ראשו" –שחרית 
  חיי� מרקוזה & , מ"מיוס$ סגל            מניי" שני–שחרית 
  אריה טימנס  ראוב" הלר, מ"מ         מניי" שלישי –שחרית 

  יצחק פינקל –אהרו" ונדרולדה, מ"מ                        מנחה וערבית
  באחריות חברי הד$ היומי בערב.             21:00ערבית 

  בשבתות
  עוז עזריה.רז קוטנר, א –, מ"מ חיי� מרקוזה                        מנחה ערב שבת 

  .אלעזר יפה &מ"מ, ארז קוטנר, אריה טימנס                   קביעת בעלי תפילה 
  אהר" ונדרולדה –יצחק פינקל, מ"מ                              מניי" ראשו" 
  אלו" שטר"                            בעלי קריאה 

  , סגל יוס$.אריה טימנס                    ליווי פתיחת הארו" 
  , יהודה תשובה.ישראל לקס –אלד" מיד", מ"מ                            קביעת עליות 

  .מושיק גולדשטיי"  ארז קוטנר,                   גבאי קריאה בתורה 
  .מ"מ אלי ארנפלד משה בורשטיי",                                גבאי שני

  , עוז עזריהיסטדטריהושע נו &עמיר� סב", מ"מ                            מנחה גדולה

  עזרא דורי, אריה טימנס.חיי� מרקוזה ,                                    מנחה
  ., אלעזר יפהאלד" מיד"                       אחראי דרשני�
  .נחמיה נוי , אלד" מיד"                         ערבית מוצ"ש

  .יענית גולדפרב     תאו� חתני� מחו# לקהילה 
  מיכל פרישטיק,  ציפי סב" עידית ונדרוולדה,           אחראיות שיעורי נשי� 

  .ברברה ברקובי#, אורית ברנטיהודית קרול, איילת סקסטי", מלכה ניוסטדטר,                             עזרת הנשי� 
  ורית ברנט ותהילה סב".א        תפילת ילדי�

  כללי
  פי פזא        אחראי על אול� "בית אהרו""

  יוס$ סגל                              רכז "כוללי�" 
  מיר� סב"ע    שיעורי� תורניי�

  באחריות ועדת בני"        אחראי רכש 
  חיי� זר כבוד, איילת סקסטי"                           לוח המודעות

  .אלעזר יפה ואיל" אחיטוב                   לוח מודעות דיגיטלי
  אלעזר יפה ואיל" אחיטוב.    הודעות במייל לקהילה

  
                        יוסי ארגמ" (עור%), אילת סקסטי", מיכל פרישטיק, רינת טויטו, יחזקאל פרנקל,    "חודש בחודשו"בטאו" 

  רוזי פינקלשטיי".                                          &

  מיכאל טוכפלד                         אתר האינטרנט
  , אריה טימנס, עוז עזריה.יהודה תשובה, איציק פינקל                        הכנת ספרי תורה

  אשי וסרמ" ועוז עזריה. יצחק פינקל                         החלפת פרוכות
  משה בורשטיי"יהודה תשובה ו                         הודעות לקהילה 

  רנפלדאלעזר יפה מ"מ אלי א                            ליווי אורחי�
  צורי פלד                      יזכור  טיפול בלוח
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  בעלי תפקידי� בקהילה�נספח

 תפקידתפקידתפקידתפקיד טלפו"טלפו"טלפו"טלפו" ש� פרטיש� פרטיש� פרטיש� פרטי ש� משפחהש� משפחהש� משפחהש� משפחה

 אליהו ארנפלד
03&7311636  

050&6245551 
 חבר הנהלה &תרבות ועדת יו"ר 

 חברת מועצה 6490998&054 אורית ברנט

  גזברית  4623029&054  ברברה  ברקובי#

 רחל גיא
03&5719098  

054&6414419 
 חברת מועצה

 חבר מועצה 2678495&052 עזרא דורי

 אברה� וסרמ"
03&5718556  

054&4571855 
 רב הקהילה

 אב הבית 3130307&054 אשר וסרמ"

  יו"ר (משות$) ועדת בית הכנסת  7955332&050  אריה  טימנס 

 אלעזר יפה
03&5720111  

054&2329220 
 חבר הנהלה & מזכיר

 ד"אל מיד"
03&6770611  

054&7772254 
 חבר הנהלה &  יו"ר הקהילה

  יו"ר (משות$) ועדת בית הכנסת  4722880&054  חיי�  מרקוזה

  חברת מועצה     3986653&052  מלכה  נויסטדטר

 איילת סקסטי"
03&7316237  

052&8406691 
 חברת מועצה

 חבר מועצה 7710559&052 �עמיר ב"ס

 חבר הנהלה& עדת בני"יו"ר ו 3551968&054 עוז עזריה

 חבר מועצה 4571934&054 גידי פרישטיק

 ארז קוטנר
052&8780183  
03&5733385 

 חבר הנהלה &יו"ר ועדת הכספי� 

      

 א. מיד".רש�: 


