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אריה טימנס, חיי� מרקוזה, ארנפלד אליהו, ארז קוטנר, עוז עזריה, ברברה ברקובי$, גידי פרישטיק, רחל   :נוכחי�נוכחי�נוכחי�נוכחי�
  .אורית ברנט ,גיא,  אלד� מיד�, איילת סקסטי�, אלעזר יפה, עזרא דורי

  ., נוי עופר� סנדיקשלו  :נעדרי�נעדרי�נעדרי�נעדרי�

  .אשי וסרמ�  :י�י�י�י�וספוספוספוספננננ

  להל� סיכו� נושאי הדיו�:

  קידוש  –הכנות לשבת  .1

  ובהתאם לתפריט דומה לזה של שנה שעברה, העלות הצפויה הינה  ₪) 10,000בהתאם לתקציב הקיים לקידוש (

  . ₪ 8,500כ 

 לחברי המועצה. חולקו משימות 

סנדיק כגזבר העמותה משך תקופה ארוכה וכן את הפרידה ממשפ'  את סיום כהונתו של ר' שלוםבאירוע גם נציין 

  למימון בנית הכבש והתקדמות עבודות ההנגשה. וונבקש את התייחסות עראש העיר ישתתף באירו אברך.

  לוח זמנים לארגון: יום רביעי הצבת שולחנות וכסאות. יום חמישי עריכת השולחנות. יום שישי קליטת המזון.

 

  ועדת בחירות .2

 ההנהלה תמנה ממלא מקום)-(אם ייעדר ועצה ממנה את עו"ד נטוביץ יצחק, ד"ר יהודית קרול וטוביה מרגליתהמ

  לוועדת הבחירות לשנת תשע"ו.

  חברי המועצה מסיימים את תפקידם (שנה שניה): אלי ארנפלד, אלעזר יפה, מידן אלדן, איילת סקסטין,  15מתוך  

  .וארז קוטנר וכן חנה בן כוכב (שעברה לירושלים)עופר נוי, גידי פרישטיק, 

  ,ורית ברנט, עוז עזריה, ברברה ברקוביץממשיכים שנה שניה בתפקידם: רחל גיא , אריה טימנס, חיים מרקוזה, א

  עזרא דורי.ו

 

  ועדת כספים .3

  :גזברית העמותה מדווחת

סה"כ מבצע  .10,000כ  , צקים לפירעון ע"י ספקים₪ 80,000קים להפקדה בעתיד ', צ₪ 210,000יתרה בבנק 

 הגביה לפני החגים עלה יפה.

  ועדת תרבות .4

  ארועי תרבות צפויים:

  וילצ'יק. חייםחברנו בשילוב עם יום הולדת ל 19/10/15. הרצאה של דורון שפר ב 1

  תאריך טרם נקבע. – ת הלבחידושים ברפוא –עם יד על הלב  –ד"ר עמי שינפלד חברנו . הרצאה של 2
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 ועדת בית הכנסת .5

  סיכום יערך בישיבה הבאה . - הערכות לחגים וימים נוראיםמהפקת לקחים 

  

 החלטה בענין תעריף מינימום לבר מצווה חוץ .6

  .לפתיחת וליווי המשפחה באולם התפילה₪  500 –באמצע השבוע  –בר מצווה חוץ 

  ובתשלום מראש. –בהתאם לתעריך הידוע  –שימוש באולם בית אהרון באמצע השבוע 

  כמינימום.₪  500תרומה של לפחות  –חוץ בשבת  קבלת בר מצווה

  

 

   א. מידן.רשם:  


