
 19/9/19בס"ד  

 

 18/9/19 מיום ישיבת הנהלת בית הכנסתסיכום  הנדון:

 

 כללי :

 21:00בשעה  18/9/19רביעי ביום בבית הכנסת   התקיימה הישיבה

 נוכחים : אהרון אסקיו, ציון גל, בועז ארמוזה, הילה הראל ודוד אפרתי.

 ברכת ברוך רופא חולים לחברנו אהרון אסקיו.

 עדכונים : 

בוצע בשלמות ביוזמת חברנו איציק לוי בעלות של שכר יומי של  -תיקוני צבע 

 תודה לאיציק. הצבעי.

מרוכזת  קנייההחלה הרשמה ל -לשנת תש"פ המינים  4הזמנת סט של 

 אשתקד.בתנאים של 

 נתרם ע"י זהבה ודוד אפרתי. -ספר הלכה יומית תש"פ רכישת 

לבית הכנסת בעת המעבר לדירה החדשה מתנות על   - תודה לסוזן בן זכרי

שלה בזכרון יעקב : שטיח כרמל, שולחן, מפות שולחן גדולות מבד, פלטת שבת 

 ועציץ גדול. נאחל לה התאקלמות מהירה בקרבת ילדיה.

  -היערכות לתפלות תשרי תש"פ 

בטיפול  על ידי נועם. תודה לנועם. -*הוכן לוח זמנים מפורט לשני המניינים 

 סה גרפית.הילה להדפ

 נושאים שנדונו והסיכום שנתקבל :

קוימה פגישה בלשכת ראש   - השלמת היערכות לתפילות תשרי תש"פ .1

 עם ראש המועצה ומנהלי המחלקות, תפעול, תרבות ובטחון. ,המועצה

לח של התפילות צר ביצוע כל המשימות לקיום מושראש המועצה אי

עיקרם סידור האולם והפטיו  - ראה רשימת משימותבשלושת המניינים. 

ציון יקיים פגישת המשך עם ענבר מנהל התפעול.  -לתפילות במתנ"ס

 חברי ההנהלה יעמדו למתן העזרה הדרושה. 

 - דווח  על תשובת משפחת לוי בעניין השלט שנתרם לזכרו של יעקב ז"ל .2

. למעקב על בקש ממתי ששון לברר עמודוד י ם שלומי.לא נוצר קשר ע

 מתי.ידי דוד עם 

למשך טיפול של  -תשלום לחזן למניין הספרדי בראש השנה וביום כיפור .3

 ציון עם הרב יעקב בצלאל כולל הסדרת מגורים למשפחתו.



ם פה אחד שיש חשיבות ימסכימ - קידוש בשבתות לאחר תפילת שחרית .4

ש בכל והקידאת קיים לולמפגש הקהילתי בקיום בקידוש. סוכם לחזור 

ות ולעודד השתתפות המשפחות בעליות שבת. נשאף להפחית עלוי

 הכספיות.

אישור תרומת משפחת אלבוים להנצחת מיכאל ז"ל בתום שנה לפטירתו  .5

 . המשפחה הציעה בנוסף קביעתהוספת פרוכת לבנה לחגי תשרי -

. ההנהלה לא אישרה "ברכת הלבנה" בקיר חיצוני בחזית בית הכנסת

 של פגיעה בחזית הבניין ובמראה האבן בחזית.  זאת מחשש

 222בסך  "גלית עיצוב גרפי"למאשרים תשלום  -הפקת תעודות הוקרה  .6

דוד עומד בקשר עם רו"ח אלי טל לקבוע עמו  תעודות. 5עבור הפקת ₪ 

 מועד באחד השבתות הקרובות.

מאשרים הבחירה והתשלום  - ירכישת תוכנה חדשה ללוח מידע דיגיטל .7

 כהמלצת בועז ונועם.₪  2500בסך 

בטיפול הילה להכין פורמט להדפסה והעברתו  -לוח זמני התפילות  .8

 למיכל לקס.-ובאתר המועצה לנועם -לפרסום באתר העמותה

קריאה לנודרים/תורמים  -תשלום נדרים/תרומות לעמותת בית הכנסת  .9

 10יום כיפור./עוד לפני ראש השנה בהקדם, לשלם חובם

 אבדיקה מוקדמת ללפי  -בית הכנסת  לששער הכניסה החלפת  .10
קבל הצעות מחיר לו. סוכם לבדוק לשקול םוהחלפה לאלומיניניתן ל

  .ןלברזל מגולוות השער החלפל

השלמת מעקה מעץ על בסיס ברזל בקצה המעקה בירידה  .11

 לקבל הצעת מחיר.סוכם  -מעזרת נשים מימין 

בטיפול להשלים פרטי הנכס. המועד  - 2020ידוש ביטוח לשנת ח .12

הוא בתחילת  לקבלת הצעות מחיר מחברות הביטוחהמתאים לפנייה 

 .נובמבר

 

 אפרתי בברכת חברים , דוד


