
 

 

 

 13/2/2020בס"ד, 

 

  12/2/2020מיום  2020לשנת  2מס'  הישיבת הנהלסיכום  :הנדון

 כללי

 20:30בשעה תש"פ  שבט זי" 12/2/2020 רביעי ביום בבית הכנסת  מהתקייההישיבה 

רוע יא השתתף בגלל לא ציון גל. אפי אילון ודוד אפרתי נוכחים : אהרון אסקיו, בועז ארמוזה,

  משפחתי.

 נושאים שנדונו והחלטות שהתקבלו : 

דוח ביצוע מסכם שהוכן על ידי דוד אפרתי ואפי  הוצג -  2019יכום ביצוע תקציב לשנת ס  .1 

. אפי כמו בכל השנים, יחד עם ציון גל הגזבר, טרח ועמל כל  מצ"ב הדוח כנספח א' -אילון 

השנה לנהל את כל החשבונות הקשורים בביצוע תשלומים לספקים תמורת חשבוניות, לנפק 

קבלות לתורמים, הן לבית הכנסת והן למקווה הנשים וניהול "קופה קטנה". התיק בשלמותו  

התיק   לי להכנת דו"ח כספי מבוקר.וכן למסירה לידי רואה חשבון של העמותה גיא ישראה

 הילה למסירתו ביד לרו"ח. -נמסר ל 

ההצעה הוצגה על ידי דוד אפרתי,   - 2020הצעת תכנית עבודת משולבת תקציב לשנת . 2

 . ב'. ההצעה אושרה ומצ"ב כנספח 2019הוכנה על בסיס דוח הביצוע לשנת 

פרי תורה חדשים שערכם  ס  5בשנתיים האחרונות הכנסנו  -ביטוח ספרי תורה שבהיכל  .3

  ₪5. לכל  761רם נדרשנו ע"י החברה להוסיף לפרמיה עוד ₪ ועבו 590,000לפי מכון "אות" 

סוכם לאשר תשלום תוספת הפרמיה ולגבות העלות  הספרים אין עד היום כיסוי ביטוחי. 

 . ₪ כ"א 152.20מבעלי הספרים בסך 

ספר של משפחת  מדובר בשלב זה לגבי ה - ישנים  תורה  הערכת שווי מחדש לגבי ספרי .4

 $. $20,000 ושל שוש אשל שהוערך בזמנו בסך  32,000עטר שהוערך בזמנו בסך 

במעקב של דוד מול  טרם נתקבלה התביעה לידנו.  - 12/1/2019אירוע תאונתי מיום  .5

 רחל בן שחר. הסוכנת 

  -ממוחזר/מקרטון במקום מפלסטיק  מעבר לשימוש בכלים חד פעמיים  מתכלים מנייר  .6

בעקבות הצבת הפחים  . מאוד פער המחירים גבוהשהובהר  נעשה ניסיון בשבת פרשת בוא.

להקפיד לאסוף את הכלים מפלסטיק בשק אשפה בנפרד מפסולת   ,סוכם בשלב זההכתומים, 

 . , הילה עושה זאת בהתנדבותלפנותם לפח הכתוםרגילה ו

במקום +מע"מ, ₪  5,500מאושר לקדם הביצוע בעלות בסך   -  וחלונותתיקון ידיות  .7

 בהמשך טיפול ע"י שאול עובד.  -   ₪ +מע"מ. 7,600

סוכם    - לרגלי ספסלי ושולחנות של רהיטי לביא  החדשים הנירוסטרגליות מהרכבת . 8

היישוב, שביצע בזמנו את המסגרות ברהיטים דוד שטיין תושב -מ הצעת מחירלבקש 

למעקב על ידי דוד   מתי ששון. שתוכנן בזמנו על ידו יחד עם , לפי מפרט מיוחד  הקיימים

 ומתי.

על ידי  ישירות משולם   החשמל בבדיקה נמצא כי  -  צריכת מים וחשמל במקווה נשים .9

ף ההוצאה על  צה להתקנת מונה נפרד ולזקועהמול מול  צריכת המים יטופ יבהמועצה. לג

 דוד וציון.בטיפול של   המועצה.

סוכם   -  ה נוספת פחלו הועלתההצעה של האומנית ו ה צגוה -לזכרו של יעקב לוי   היצירה.10

 בחלופות.  ןעם האומנית ולדושל דוד הילה ובועז לקיים פגישת 

 



קירות צד של פינת  שתי  גיבוש תכנית להגדלת מקום להדבקת שלטי הנצחה ב. 11

  סוכם לדון בכך בפגישה עם - שמאל   במבואה של בית הכנסת בכניסה מצד ההנצחות

  2תקבלו ה .ביצוע ימומן מתרומה ייעודיתה הצעת מחיר.קבלת האומנית להכנת סקיצה ו

    להנצחת הורים. להציב בסיס ליצירה פניות

 

  -על הכנת דוחות כספיים מבוקרים ללא תמורה יותר מ   לרו"ח אלי טל תעודת הוקרה. 12

   א העריך זאת מאוד.והתעודה נמסרה לו ביד וה -  שנים רצופותעשר 

ט"ו באדר תש"פ )מוצאי שושן פורים( תתקיים בע"ה ביום רביעי  -הישיבה הבאה  . 13

 בבית הכנסת. לבקשת הילה(  20:00)במקום  20:30בשעה  11/3/2020

 אפרתי בברכת חברים, דוד

 רשם : דוד אפרתי , הוגה על ידי בועז ארמוזה.


