
 

 5/4/2019, בס"ד

 

 / משתתפים אל : חברי הנהלת העמותה

 

 3/4/19מיום  2019לשנת  3ישיבת הנהלה מס' סיכום הנדון : 

 

 .בבית הכנסת 20:00 בשעה 26/1/19תשע"ט  כ"ז אדר ב' 3/4/19ביום רביעי  מהתקייה הישיבה

 נכחו : אהרון אסקיו, בועז ארמוזה, דוד אפרתי ועו"ד יעקב בניטה

 הודיעו זמן קצר לפני תחילת הישיבה : ציון גל והילה הראל לא נכחו,

 על סדר היום :

 עדכונים : 

בהתנדבות ובאופן מושלם על ידי הח' אבי אריש ומוטי בוצע  –מדפים תלויים  45הרכבת  .1

 אברג'ל ואנו מודים להם.

ממשיכים במאמץ  בוצע. תודה לאהרון. -האולם החוגים  םהאלומיניותיקון חלונות  .2

 ונים באולם התפילה.לתיק

 -ם במתנ"ס על ידי משפחות ונוער מניעת רעש ופרעות לתפילה בשבת מצד אירועי .3

והובטח שהוא  11/3/19בתאריך הנושא הועלה על ידי דוד וציון בפני ראש המועצה 

 יטפל מול רכזת התרבות/ הנוער.

בפעימה נקבע קריאת מגילה בפורים עבר כמתוכנן. השנה שנה מעוברת וזמן הקריאה  .4

פעימות, אחת אחרי תפילת  יאינם מעוברות נשוב לקריאה בשתבשנים ש, אחת. בע"ה

תודה לקוראי . 19:00והשנייה עם המשפחות והילדים בשעה  ערבית וסיום הצום 

 המגילה איתמר בלילה ויוסי בבוקר. תודה לכפיר שטרית על השאלת מערכת ההגברה.

 טרם בוצע. -נשים  הארכת מעקה בירידה במדרגות מימין מעזרת .5
טיפול להסדרת ההרשאות עם הבנק להנפקת כרטיס אשראי, תשלום לספקים בהעברה  .6

 .טרם בוצע - בחשבון פק"ם למקווה תייעודיווהפקדת יתרות כספי תרומות  תאינטרנטי
 טרם בוצע. -כיסוי ביטוחי לכלל הספרים שבארון הקודש  .7

 נושאים שאושרו סיכום:

גיוס תרומות לסיוע לחברי העמותה כדלקמן : בנוסח הוספת סעיף בתקנון העמותה במטרות  .1

 .שנקלעו למצוקה כלכלית
מיד עם הפסקת הגשמים המבורכים ובוא  שריון תקציב השקעות לאיטום גג של המבואה .2

 . נבקש לקבל מאיציק לוי הערכת עלות.השמש

 הגשת חשבון עלות איטום הגג. -ף הגשת תביעת ביטוח בגין נזקי רטיבות מגשמי החור .3

מאשרים בתנאי שההרצאה תהיה ללא  - הנוכחים בישיבה עמדת -טוב" שבת "דורשות  .4

 .מצד העמותה תשלום

שעה ) 21:00בניסן תשע"ט בשעה  כ"ו 1/5/19הישיבה הבאה תתקיים בע"ה ביום רביעי  .5

 (.חד פעמית כדי להשתתף עם הקהל בטכס ערב יום השואה מאוחרת

 

 חברים , דוד אפרתי בברכת

 


