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 .20:00בשעה תש"פ י"ח טבת  15/1/2020 רביעי ביום בבית הכנסת  מהתקייההישיבה 

  .הצליחה להגיעלא  הילה הראל. דוד אפרתיציון גל, נוכחים : אהרון אסקיו, בועז ארמוזה, 

 וההחלטות שנתקבלו :נושאים שנדונו 

התשלום שולמה במועד. ₪  3,343הפרמיה בסך  - 2020ביטוח בית הכנסת לשנת  .1

הערכות שווי  14ס"ת החדשים. יש בידינו  5-ספרי תורה ולא כולל ביטוח ל 9 -כולל ביטוח ל

לטיפול של  מטעם מכון "אות". נדרש לטפל מול חברת הביטוח להכללת כל הספרים בביטוח.

 דוד מול חברת הביטוח.

לחב'  ההפנייה הועבר - 12/1/19נייה של עו"ד ארז גרייבסקי בגין אירוע תאונתי מיום פ .2

לדברי בועז, האשה הביטוח. טרם קיבלנו כתב תביעה אולם נדרשנו להגיש דו"ח אירוע. 

ש המדרגות שבצד ימין עם נשים אחרות ובשלוירדה בסוף התפילה מעזרת הנשים במדרגות 

האחרונות מעדה ונפלה. האשה התלוננה על כאבים אך לא הסכימה להזמין אמבולנס 

והוסעה לבית בו התארחה בישוב. בטיפול דוד להעברת הדוח לחברת הביטוח באמצעות 

 ח.רחל בן שחר סוכנת הביטו

כאמור האומנית הסכימה  -היצירה שנתרמה על ידי משפחת לוי לזכרו של יעקב ז"ל  .3

בל את היצירה לסטודיו כדי לעשות שינוי, לעצב מחדש את היצירה על פלטה / לוח שטוח, לק

הועברו מידות לקבלת סקיצה מאת האומנית בהתאמה לשאר האלמנטים בבית הכנסת. 

ולבקש מהאומנית להכין סקיצה סוכם לעדכן את המשפחה בהצעת האומנית  .לתיקון

 לעדכנה. לוי זיוה הגב' ה. דוד ואהרון יפגשו עםולהביאה לאישור ההנהלה לפני ביצוע העבוד

נתקבלה הצעת מחיר כוללנית בסך  - טופל על ידי שאול עובד -תיקון ידיות וחלונות  .4

סוכם לבקש הצעות מחיר מבעלי מקצוע  לפני מע"מ בטיפול לקבל הצעה נוספת.₪  7,600

  .נוספים

בטיפולו של  -הספסלים החדשים 6-השולחנות ול 2הרכבת מסגרת אלומיניום לרגלי  .5

 מתי ששון. 

₪  7.5סידורים בעלות של  24טופל על ידי בועז. בוצע בהצלחה. נכרכו  -כריכת סידורים  .6

 סידורים. 50-40 -לעוד  מאשרים ביצוע כריכהלסידור. 

ביזמת הרב  -הרצאת הרב חניאל פרבר בנושא "אתיקה הלכה ורפואה בגטו וילנה"  .7

קוימה, ללא תשלום, בבית הכנסת במסגרת יום הקדיש הכללי בערב עשרה בטבת. , נפתלי

 גברים ונשים. 25-כהשתתפו 

נשמור עדיפות למשפחה בישוב לעומת משפחה מחוץ  ,ככלל - אירועי בר מצווה בשבתות. 8

 לישוב.

מזה תרומות ₪  102,450סך  1/1/2020 -נכון ל - יתרה בחן' הבנק של העמותה. 9

חברי ההנהלה מביעים בזאת ₪.  92,677 נולביהכ"₪  9,773ייעודיות למקווה נשים סך 

להגדלה משמעותית  רינו ציון גל הגזברבמערכים מאוד את המאמצים המיוחדים שעושה חו

 יוצג בישיבה הבאה. - 2019סיכום ביצוע התקציב הכנסות והוצאות לשנת  של ההכנסות.

 20:00בשעה  12/2/2020תש"פ י"ז שבט  תתקיים בע"ה ביום רביעי הישיבה הבאה 

 נא רשמו ביומן. בבית הכנסת.

 רשם : דוד אפרתי , הוגה על ידי בועז ארמוזה.

 


