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

 .20:30בשעה תש"פ  ט"ז סיון 8/6/2020  שניביום בבית הכנסת  מהתקייההישיבה 

ומאז נקבעו מועדים שנדחו פעם אחר פעם בגלל הסגר  12/2/2020אחרונה התקיימה  2ישיבה מס' 

בשעה טובה, החל משבת פרשת במדבר ער"ח סיוון, חזרנו להתפלל בבית הכנסת בימי הקורונה.  

 .ארמוזהממונה קורונה ציון גל ומ"מ בועז פיקוח של תחת  ,והתפילות מתקיימות במגבלות שנקבעו

 ם שנדונו והחלטות שהתקבלו : נושאי

חומשים של ספר  16  -ו  34סידורים  נכרכו עוד   -חומשים  והמשך כריכת סידורים   .1

בעדיפות יתר החומשים בראשית, ויקרא, במדבר  שמות. לפי הצורך נבצע עוד שלב

 .  . באחריות בועז ודברים

 1,500סטים במחיר  10במחיר מבצע של  " קורן"רכישת סדרה של חומשים  בהוצאת  .2

 היום מספקת. הכמות לא לרכוש חדשים כי  הוחלט ₪.  ₪2,400 במקום 

הספרים    14כל וכך   -₪  761שולם סך  2020ספרי תורה חדשים לשנת   5ביטוח  .3

הספרים לממן כתרומה   5סוכם לבקש מבעלי   .2020שבהיכל מסומנים ומבוטחים לשנת 

   . באחריות ציון -  ₪ כל אחד 150וספת לפרמיה השנתית בסך חד פעמית את עלות הת

היתרה בחשבון הבנק נכון    -קציב הכנסות/הוצאות שוטפות בתקופת סגר הקורונה ת .4

 ₪.  43,171סוף מאי - ₪ . סה"כ הוצאות שוטפות ינואר 115,349 2/6/2020לתאריך 

ישראלי  "ח גיא מז"ט לרו - 2019אישור רו"ח לדוחות כספיים של העמותה לשנת  .5

. עם קבלתם נתאם 2020להולדת הבת. סוכם עמו לקבלת הדוחות מבוקרים לסוף יוני  

בשעה     8/7/2020הדוחות. תאריך מועדף יום שלישי  מועד לאסיפה כללית לאישור

 באחריות דוד בעזרת נועם.  - , אחרי תפילת ערבית20:15

אני מציע   - תפילת מוסף בשבת קביעה בעניין עריכת קידוש בבית הכנסת בסוף   .6

  . סוכם לדון בכך  לאחרלצמצם זאת לשבת מברכים או לפי בקשת משפחות בעלי שמחה

 . כנ"ל -סעודה שלישית   . הבידוד מפני הקונורה תמגבלו הסרת

חידוש הקשר עם זהבה בנימין בקשר לשינויים ביצירה שנתרמה ע"י משפחת לוי   .7

סוכם    - להדבקת שלטי הנצחה בשני הקירות הפינתיים ולקבלת הצעה להכנת בסיס 

 . באחריות דוד  -  לבדוק עמה אפשרות לקיים פגישה באחד הבקרים בבית הכנסת

 2שולחנות חדשים  בכל רגל  6-רגלי ספסלים ול  28 -הרכבת שרוולים מנירוסטה ל .8

ולשעבר  קיבלנו הצעה עדכנית  באמצעות  דוד שטיין תושב היישוב - שני חצאים -יחידות 

,₪+מע"מ, לא כולל הרכבה. הרכבה עצמית  10,000בעלים של חברת הנירוסטה בסך 

סוכם לקבל הצעה עדכנית כולל    -  בעזרת עובדי המועצה בליווי בהתנדבות של דוד שטיין

 . באחריות דוד  -  הרכבה במקום

  פתרון מעשי  בבחינה   .השלמת מעקה בקצה המדרגות היורדות מימין מעזרת נשים .9

באחריות ציון  שנמצא בצד השמאלי של המדרגות העליונות. תמש בחלק המעקה להש

 ודוד  בעזרת חברנו איציק לוי. 

לבחון אפשרות החלפה עם ידיות   -ידיות של החלונות   פתיחה סגירה/ תיקון מנגנון .10

 בטיפולו של אהרון לקבלת הצעת מחיר.  של החלונות הגבוהים.

 



  -נאכל ומתפרק מחלודה-ת של שער הכניסה הראשית. תיקון מנעול וסף הדלת הראשי11

+ מע"מ =   2,300התיקון בוצע ע"י שבי המסגר שבנה את השער הגדול בעלות בסך 

למרות  של ההתכה ₪. בסיום העבודה הזכוכית הגדולה התרסקה בשל החום - 2,691

במחיר  בטיפול של חברנו שאול עובד, הוזמנה זכוכית מחוסמת  חדשה  -היותה מחוסמת

  -  הרכבת הזכוכית תתבצע בהתנדבות ע"י שאול ושבי .₪ ₪1,500 במקום  1,000של 

 בטיפול ציון ודוד. 

סוכם לפנות לראש המועצה לאשר קיום  -. היערכות לתפילות חגי תשרי תשפ"א12

 -ראש השנה, יום כיפור ושמחת תורה באולם הספורטשל המניין הגדול בשני ימי תפילות 

   . דודו באחריות ציון

פריסת  קפיד לא לאשר נ  -ת מצווה באולם התפילה   וחנות וקיום סעוד לעריכת שו .13

 שולחנות מעבר לאולם הקידוש. 

לפי בדיקה   - לקדנציה הבאה  לבחירת הנהלה חדשה אסיפה כללית של העמותה .14

שנעשתה ע"י נועם, סיום הקדנציה של ההנהלה הנוכחית וחיוב קיום בחירות להנהלה  

  - ניערך לכך בהתאם מיד אחרי חגי תשרי .2020בקורת הוא: נובמבר ולוועדת ה

 .באחריות דוד

 

 בברכה , דוד אפרתי 

 

 

  


