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 למניינם(  18/05/2021) א" פהתש סיון ז'
 

 פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותת הראל
 למניינם( 13/05/2021) א"פהתש ג' סיון-אור ל

 נוכחים: 
 דוד אפרתי       אסקיו אהרון 

      גל ציון 
     הראל ריקי 

 ועקנין מאיר 
 )כותב הפרוטוקול( נעם חדד 

 

 

 הכנסתתביעת ביטוח נגד בית  .1
הוגשה תביעה נגד   2019בעקבות נפילה של אורחת באירוע בר מצווה שהתרחשה בתחילת שנת 

 בית הכנסת וחברת הביטוח. 
 לפי התביעה הנפילה אירעה עקב חוסר במעקה בשתי המדרגות האחרונות היורדות מעזרת הנשים. 

 בוצע טיפול במעקה והוא הוארך עד לסוף המדרגות. 
 הגיעה לפשרה של תשלום פיצוי לתובעת. חברת הביטוח 

 ש"ח.  4,500עמותת בית הכנסת נדרשת לשלם את השתתפות העצמית על סך 
 ההנהלה מאשרת את הפשרה ואת התשלום. 

 המכתב מחברת הביטוח מצורף כנספח לפרוטוקול זה. 
 

 שלט ההנצחה לזכרו של יעקב לוי ז"ל  .2
הלה על החלטת ההנהלה הקודמת לשינוי שלט  דוד אפרתי, יו"ר העמותה היוצא, עדכן את חברי ההנ

 ד האמצעי בצד הדרומי של בית הכנסת. וההנצחה ולהעברתו לעמ
 השלט הקודם הוסר והחדש יותקן בימים הקרובים. 

 

 ניקוי יסודי של בית הכנסת .3
 ההנהלה הזמינה עבודת נקיון יסודי של בית הכנסת מרונן קטורזה. 

 ואנחנו מודים לרונן על העבודה המסורה. העבודה בוצעה בצורה מרשימה 
 

 החלפת מזגן  .4
עקב תקלות חוזרות ונשנות במזגן של הצד הצפוני של בית הכנסת אנחנו בוחנים אפשרות להחליף  

 את המזגן ובהזדמנות זו גם להוסיף פתחים לכיוון המטבח. 
 מחיר נוספות. ש"ח + מע"מ. אנחנו מחכים לקבלת הצעות  16,000קיבלנו ה"מ ראשונה על סך 
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 מצלמות אבטחת לבית הכנסת .5
 אנחנו בוחנים את העלויות של התקנת מצלמות אבטחה בכניסה לבית הכנסת. 

 אנחנו נדרשים לכך בגלל ונדליזם המתרחש ברחבה של בית הכנסת 
 

 ניהול חשבונות שוטף  .6
 אפרים אלון ביקש לסיים את תפקידו כמנהל החשבונות של העמותה. 

 עוררת הערכה. שנות התנדבות וביצוע העבודה בצורה מ 20-ם על להעלה מאנחנו מודים לאפרי
 בעז ארמוזה ודוד אפרתי התנדבו להחליף את אפרים בתפקיד ואנחנו מודים להם מראש על כך. 

 

 מורשי חתימה  .7
 ההנהלה מאשרת כי מורשי החתימה בחשבון הבנק יהיו: 

 ציון גל – גזבר העמותה 
 אהרון אסקיו  – מזכיר העמותה 

 נעם חדד –יו"ר העמותה 
 

 קידושים  .8
 ההנהלה תעשה מאמץ להחזיר את הקידושים שלאחר תפילת הבוקר בשבתות לסדרם. 

 כרגע הקידושים יתקיימו מחוץ לבית הכנסת בגלל מגבלות הקורונה 
 

 סעודה שלישית  .9
קבל האישור  אנחנו פועלים לקבלת אישור לקיום ארוחות בבית הכנסת )עקב הקורונה( וברגע שית

 נחזיר את קיום הסעודה השלישית בבית הכנסת. 
 

 מסך תצוגה  .10
 המחשב אליו מחובר מסך התצוגה בבית הכנסת התקלקל. 

 נמצא תורם חדש ובימים הקרובים יוחזר המסך לפעולה בעז"ה. 
 

 החלפת חלונות  .11
מחיר  ישנם מספר חלונות עם חדירת לחות לתוכם בבית הכנסת. אנחנו מטלים בהבאת הצעת 

 להחלפתם. 
 

 מכתב של דוד אפרתי .12
 דוד אפרתי, יו"ר העמותה היוצא, העביא מכתב לחברי ההנהלה החדשים )מצורף כנספח(. 

 כך שהוא ממשיך לסייע ולחשוב על מה שניתן לשפר בבית הכנסת. אנחנו מודים לדוד על 
 

 חג השבועות  .13
 הבעל"ט.  ההנהלה תיערך לפרסום לוח זמנים וקיום תפילות לקראת חג השבועות

 כמו כן נארגן כיבוד קל לתיקון שבועות שיתקיים בליל החג. 
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 ישיבות הנהלה .14
 ישיבות ההנהלה יתקיימו, אי"ה, אחת לחודש ובמידת הצורך בתדירות גבוהה יותר. 

מועדי הישיבות יפורסמו בקבוצת הוואטסאפ של בית הכנסת על מנת לאפשר למתפללים המבקשים  
 ות, להתנדב לפעילות וכדו' להצטרף לישיבות. להביע את דעתם, להציע רעיונ

 

 חגי תשרי ה'תשפ"ב הבעל"ט  .15
 ההנהלה התחילה לדון בנושאים הקשורים לחגי התשרי הבעל"ט. 

 בישיבת ההנהלה הבאה אנחנו נכנס לעומק של כל הדברים אולם סוכמו הנושאים הבאים: 
 תפילות באולם. יתקיים סיור באולם הספורט לצורך בחינה של האפשרות לקיים  . א
 יוכן לוח זמנים מסודר ויועבר לאישור חברי ההנהלה ורב הישוב  .ב
 יוכן פרסום מכובד שיחולק לתושבי הישוב  . ג
אנחנו נחפש חזן. תיבדק האפשרות להביא את החזן   – חזן למנין בנוסח עדות המזרח  .ד 

 שהוביל את התפילות בשנים האחרונות. 
 ייבחן הצורך בהבאת חזן   –חזן למנין בנוסח אשכנז  .ה
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