
 

 

 

 8/7/2020בס"ד, 

 

 7/7/2020 מיום 2020לשנת  4מס'  הישיבת הנהלסיכום  :הנדון

 כללי

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

 .20:30בשעה תש"פ  ט"ז סיון 8/7/2020  שניביום בבית הכנסת  מהתקייההישיבה 

 התחלואה בקורונה חזרנו לתפילות מחוץ לבית הכנסת ו.. חבל.בגלל החמרת מצב 

 נושאים שנדונו והחלטות שהתקבלו : 

  ןחתום על ידי ד"ר יהודה בן חור יו"ר הועדה וששו   2019דוח וועדת הביקורת לשנת   .1

בדוח המבקרים  דנה  ת הביקורתהוצג על ידי יהודה. וועד -מתתיהו חבר הועדה 

המתייחס למאזן הכספי   קריםבלהנהלה לאשר את דוח המממליצה ו 2019 לשנת 

 . ולדוח המילולי
 ת ביקורת.התייחסות ההנהלה להערות וועד לחלן .2

בעז ארמוזה ונעם חדד ישבו ביחד על נושא הפרסום ואתר   –• אתר האינטרנט 

 האינטרנט ויגישו המלצות להנהלה. 

הראל, חברת ההנהלה, תעצב  בוצע ניסיון שלא צלח. הילה  –• הזמנת נערי בר מצווה 

אגרת לילדי בר מצווה משנים קודמת עם הזמנה להגיע לבית הכנסת תוך תקווה  

 שהאיגרת תביא להיענות רבה יותר. 

איתמר הראל מציע כי האגרת תשלח גם באמצעים אלקטרוניים כי לא כולם מגיעים  

 לאסוף דואר בתדירות גבוהה. 

 לנושא זה. יהודה בן חור מציע כי יהיה פרסום באתר 

 הוגדרו קריטריונים וההנהלה עומדת בהם.  –• תעודות הוקרה 

 יהודה בן חור מציע שהקריטריונים יפרסמו במודגש באתר בית הכנסת. 

מנית, זהבה בנימין, בבית  והתקיימה פגישה עם הא   –• שלט ההנצחה של משפחת לוי  

ור הנהלת  הכנסת. זהבה תעביר סקיצה לשינוי שלט ההנצחה והסקיצה תובא לאיש 

 העמותה 

המאזן הכספי     חתום על ידי רו"ח גיא ישראלי  2019לשנת  והדוח המילולי  דוח המבקרים  .  3

פה הכללית שנועדה יההנהלה דנה בדוחות וממליצה לאס - 2019לי לשנת ו והדוח המיל

 .לאשרם 8/7/2020למחר 

עם זהבה בבית הכנסת  פגישהבועז הילה ודוד קיימנו  18/6/2020, בתאריך כמסוכם  .4

לקבלת הצעה להכנת בסיס  כן בנימין בקשר לשינויים ביצירה שנתרמה ע"י משפחת לוי ו

לשני  סקיצות להכין זהבה סוכם עם  -  להדבקת שלטי הנצחה בשני הקירות הפינתיים

 דיון ולאישור ההנהלה.שיובאו להעבודות 

-יחידות  2בכל רגל    שולחנות חדשי  6-רגלי ספסלים ול  28  - הרכבת שרוולים מנירוסטה ל  .5

הוחלט לאשר     -₪ + מע"מ    12,000ך  סכולל הרכבה בקיבלנו הצעה עדכנית     -שני חצאים  

   ₪. 14,040את ההצעה כולל הרכבה ומע"מ בסך  

 

 



 

 

להשתמש בחלק  סוכם  -  השלמת מעקה בקצה המדרגות היורדות מימין מעזרת נשים .6

בוצע על ידי מר גיל העבודה תשנמצא בצד השמאלי של המדרגות העליונות. המעקה 

 תודה לגילי.  שמעוני נגר אומן בהתנדבות ללא תמורה.

 תודה לאהרן.  בוצע. -ידיות של החלונות    / פתיחה סגירה תיקון מנגנון .7

העבודה בוצעה על  -מחלודה שער הכניסה הראשיתב  התקנת זכוכית מחוסמת חדשה .8

 תודה לשאול ולשבי. שבי שורקין בהתנדבות ללא תמורה.  -אול עובד ושבתאיידי ש 

כמסוכם ציון פנה לראש המועצה ואושרה  -. היערכות לתפילות חגי תשרי תשפ"א9

. נדרש להיערכות מיוחדת  גם בקשתינו לקיים תפילות יום כיפור מניין שני באולם הספורט

 רלתפילות ראש השנה לאור מגבלות בשל נגיף הקורונה כפי שיהיו תקפים בסוף ספטמב

 אמצע חודש אלול. -2020

₪ כולל תרומות ייעודיות בסך  123,848 6/7/2020יתרה בחשבון הבנק נכון ליום  10

 למקווה נשים.  15,426

 

 בברכה , דוד אפרתי 

 

 


