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 186/3מיום  3/18הנהלה מס'  תישיבסיכום הנדון : 
 

   
 .21:00בשעה  6/3/2018הישיבה התקיימה בבית הכנסת ביום שלישי 

 הודיע בגלל שמחה.  - גל לא נכח אהרון אסקיו, עילאי גוטל, הילה הראל ודוד אפרתי, ציון –כללי : נכחו החברים 

 הודיעו. -משתתפים לא נכחו. מיכאל אלבוים ויהודה בן חור 

 

 להלן עדכונים שדווחו ונושאים שנדונו: 

 עדכונים / דווחים : 

מכתבי הערכה לכל מי שהתנדבו לסייע ולקדם את ביצוע השיפוצים בבית כנסת כפי שסוכם. המכתבים הוכנו  .1

סיוד וצבע ואיטום )בתום ימי הגשם( על תרומתו לניהול תיאום ופיקוח -אפרתי, לאיציק לויונמסרו על ידי דוד 

צמוד, למאור דגן על הירתמות לעזור בעבודות השיפוצים ועל תרומה אישית לרכישת מחסן יביל חדש, לשבתאי 

החדשים , למשה מרציאנו על תרומתו ברכישת הגרילים 50%שורקין על תיקון סף הדלת הראשית בהנחה 

 למזגנים והתקנתם.

גופי התאורה נבחרו והוזמנו על ידי חברנו חיים בן נחום. סוכם בתאום עם חיים  -החלפת תאורה למערכת לדים  .2

על הטלת ההתקנה על מר שמואל כספי שבדק את כמויות וסוגי הגופים שהתקבלו ונערך מידית להתחיל העבודה 

 שבטים.לדים בלוח ה-כולל התקנת תאורת חרום וכן וה

בקשה לבנק הפועלים להסדרת הגישה באינטרנט לחשבון העמותה בסניף מבשרת ציון למורשה חתימה ולאפי  .3

 הבקשה הוגשה על ידי דוד אפרתי צירוף כל הנספחים חתומים ומאושרים על ידי עו"ד יעקב בניטה. –אילון 

באמצעות בנק  2018 הגשת בקשה לרשם העמותות לקבלת אישור לפטור מתשלום האגרה השנתית לשנת .4

במסירה אישית במשרד רשות התאגידים בצירוף תצהיר כנדרש, בחתימת עו"ד יעקב  2014-17הדואר ולשנים 

 בניטה.

אפי השלים הטיפול והקלסר נמסר להילה שעבירה את הקלסר לטיפול  -2017הגשת מסמכים וחשבונות לשנת  .5

 .2017הכספים  של משרד רו"ח גיא ישראלי, להכנת דוח כספי מבוקר לשנת

 הארון בייצור בנגריה, תרומה של הילה הראל.  –בניית ארון ספריה באולם החוגים  .6

אירוע קריאת מגילה בפורים בשתי הפעימות עבר בהצלחה רבה ולפי התכנון המוקדם. עודפי אזני המן ניתנו  .7

 לבועז שהביאם לחיילות

 נושאים שסוכמו ועדיין בטיפול : .8

על ידי הילה עם דרור  -נת וילונות לחלונות באולם החוגים לילדים בדיקת ההצעה/הרעיון להתק .א

 .ועדינה. סוכם לבדוק הצורך רק לאחר הקמת הארון באולם החוגים

 בטיפולם של דוד ומיקי. -בדיקת ההצעה להתקנת צירים עם גלגליות להנעה והזזת המחיצה .ב

 בטיפולם של אהרון ומיכאל. –כיוון מע' האזעקה לנעילה אוטומטית  .ג

 בטיפולם של אהרון ודוד. לתיאום הדרכה בעזרתו של יאיר הקב"ט. –דפיברילטור הדרכה ותרגול  .ד

 איציק לוי יכין תכנית לביצוע. -תיקון כוחלה באבני הקשת ההיכל .ה
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זירוז הטיפול של רו"ח מול רשם העמותות לקבלת אישור ניהול תקין ומול רשות המסים לעניין סעיף  .ו

הסכם לקבלת שרותי הנה"ח והגשת דוח מבוקר לשנת הכספים  בפקודת מס הכנסה, הכנת 46

 בטיפולה של הילה כמו גם לתאם פגישת היכרות של דוד , ציון ואפי  עם גיא רואה החשבון.  –. 2017

קוימה פגישה שלי ומיקי  –קבלת מפרט והערכת עלות לרכישת ספסלים וכסאות מקיבוץ לביא  .ז

 - ₪ 32,000במקום  ₪ 26,000 -ים והפחתת הסכום לאלבוים עם נציג המפעל וסוכם על שינוי

 במעקב על ידי מיכאל לקבלת הצעת מחיר חדשה בסכום מופחת עוד יותר. 

 בבדיקה של דרור. –רכישה התקנת מצלמה נייחת   .ח

בדיקת תוכנה זמינה שנרכשה שתסייע לגבאי לניהול עליות וקריאות בתורה, ובהפטרה ולבעלי  .ט

 ונעם .לטיפולם של עילאי  -תפילה

 לטיפולם של נעם ודוד. –סימון ספרי תורה חדשים במכון "אות" .י

 מתבצע. –תשומת לב להיעדרות מתפללים מפאת מחלה  .יא

 בטיפולם של הילה וציון. -"קול קורא" לגיוס תרומות-הכנת נוסח ל .יב

 נושאים שנדונו :

דוד יעביר להילה נוסח של      -זימון נערי הבר מצווה לקריאת הפרשה שלהם גם בשנים שלאחר הבר מצווה .1

האיגרת לעיצוב גרפי ובמקביל ציון יכין רשימה שמית של הנערים שחגגו בר מצווה בבית הכנסת לפי הפרשה 

 שלהם.

טיוטת נוהל והופצה להערות. דוד הוכנה על ידי  –כתיבת הנחיות למשפחות לאירועי בר מצווה ושמחות אחרות  .2

חור. הרב נפתלי יוזם  הכנת פנייה להורי תלמידי שכבת הנערים נתקבלו הערות מהרב נפתלי ומיהודה בן 

חודשים מראש. אחרי פסח נכין נוסח הנחיות בכתב למסירה אישית לבעלי  6 -להקדים ההכנות והלימוד כ

 השמחה כשבועיים מראש.

ם ועוד נעם הכין לאישור הרב נפתלי, לוח זמני תפילות, מכירת חמץ והגעלת כלי –היערכות לקראת חג הפסח  .3

מומלץ לאמץ מתכונת שנים קודמות כהמלצת נעם. דוד יקבל מהרב נפתלי, נוסח מתוקן ויעבירו להילה לעיצוב  –

 גרפי.

 בטיפול של אהרון עם מאיר ועקנין. –ויסות הטמפרטורה בעזרת הנשים למידת חום / קור מתונה  .4

י להתנדב בהכנה ובקריאת  חלקים לעודד מתפללים קבועים לענות לפניית הגבא -בעל קורא בתורה בשבתות  .5

 כדי להתחלק בנטל שנופל היום על יחידים.  –מהפרשה 

מתייחס לחברים: אלי חלמיש שניהל  –הכנת נוסח של תעודת הערכה ותודה למי שסיים תפקיד בהתנדבות  .6

נעם חשבונות העמותה ורו"ח אלי טל שערך דוחות מבוקרים לאישור האסיפה הכללית של העמותה וכן לחברנו 

חדד שכיהן כחבר ויו"ר העמותה. דוד יכין נוסח ויבקש ממיכאל, המורה לציור להדביק ברכת התודה בתעודה 

 מעוצבת גרפית.

שבוע קודם נכין ונפיץ לוח  – 19/4/18ולמחרת ביום רביעי  –בערב  18/4/18יום העצמאות יחול ביום שלישי  .7

 זמנים לתפילות חגיגיות.

 .21:00בשעה  1/5/18יום שלישי הישיבה הבאה תתקיים בע"ה ב .8

 

 בברכה, 

 לה ודוד אפרתי, יו"ר הנהלת העמותהילה הראל חברת הנה

 


