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 1/9/19מיום  7/19ישיבת הנהלה מס'  סיכוםהנדון : 

 

 ם של אהרון ומזל אסקיו.בבית 20:00בשעה  1/91/9א' אלול תשע"ט  ראשוןביום  מהתקייההישיבה 

 דוד אפרתי,הילה הראל ונכחו : אהרון אסקיו, ציון גל. בועז ארמוזה, 

 מהניתוח בכף הרגל.ושלמה חברי ההנהלה מאחלים לאהרון אחלמה מהירה 

 :נושאים שנדונו והחלטות שהתקבלו

ראה סיכום ישיבה מיום  בעיקרון נפעל במתכונת שנה קודמת -היערכות לתפילות חגי תשרי תש"פ  .1

 לגבי שנת תש"פ:העיקריות הערות הלהלן ו המצ"ב, שהוקדשה להפקת לקחים 11/10/18

ובעשרת  05:00החל מיום שני ב' אלול בשעה , בבית הכנסת סליחות בימי אלול ועשרת ימי תשובה .א

 .04:45ימי תשובה בשעה 

 המניין בנוסח הספרדים במתנ"ס המניין בנוסח אשכנז בבית הכנסת. שני מניינים -ר"ה וכיפור  .ב

להנהלת ביזמתו , במניין הספרדי,  אהרון פנה במניין האשכנזי בכוחות עצמיים - ובעלי תפילה חזנים .ג

אהרון יעקב לקבלת תשובה.  -ובאלו תנאים   המניין בחזן מנוסה )יוזמה ברוכה( לתגבור "הידברות"

נקפיד לפרסם מראש רשימת בעלי  ובכיפור בחזן בתשלום.במקביל ניערך לראש השנה בכוחות עצמיים 

 התפילה.

  / צבי גיל. נועם חדד - תוקעים בשופר  .ד

 .והשלמות אם יש הופץ לוח זמנים מפורט על ידי נועם להערות שעות התחלת התפילות .ה

ציון ודוד יפגשו עם ראש המועצה לקבלת עזרה  - התארגנות ולוגיסטיקה בעזרת עובדי המועצה .ו

 .ובטחוןפרסום  ת המועצה: תפעול,ממחלקו

אלי טל רואה חשבון, אלי חלמיש מנהל חשבונות, נועם חדד יו"ר  -קביעת מועד להענקת תעודת הוקרה ל .2

סוכם להעניק את התעודות  - 2014-18עמותה מספר קדנציות , עילאי גוטל חבר הנהלת עמותה בשנים 

 בקידוש באחת משבתות הקרובות. 

בטיפול לשכלל את המפרט ולהפיצו לבין חברות  - מבנה ותכולה כולל ס"ת 2020ביטוח לשנת פרסום מפרט  .3

 למעקב על ידי דוד וציון גל. הביטוח לקבלת הצעות מחיר.

 הוחלט על החלפת התוכנה כהמלצת בועז ונועם. ממתינים לגמר בדיקה - רכישת תוכנה ללוח מידע דיגיטלי .4

 .להתקשר זו חברהיעם א שלהם
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הנושא הועלה על ידי יהודה בן חור.  -כמוסד ציבורי על פי חוק הדגל  דגל לאום בחזית בית הכנסת תליית .5

נמשיך במנהג לתליית דגלי ישראל והישוב  .בבדיקה ראשונית של דוד, אין חובה זו חלה על בתי כנסת

 בחגים לאומיים.

מתנדבים לביצוע  יגאל, נועם ודוד -למיון וקביעת מדיניות וארגון הספרים בספריות בית הכנסת צוות  .6

 המשימה.

השתתפו בפגישה ששון מתתיהו, בועז ודוד. יהודה בן חור  -לוי -להבעם שלומי מוקדמת פגישה דיווח על  .7

הקשבה. הוצעו אפשרויות להעתקת היצירה עם הפגישה התנהלה  : על ידי בועז דווח -בחו"ל-לא השתתף

מתוכנן בכל מקרה להכשיר הקירות בצדדים להדבקת . תסשל בית הכנ ת הכניסההנצחה במבואפינת הל

 שלומי ייפגש עם המשפחה ויודיענו. לוחיות ההנצחה. סוכם ש

 : שהועלו על ידי הילה נושאים  -. שונות 8

הנושא יידון באחת  א. חשיבה לטוח ארוך לגבי חיזוק המניין על ידי גיוס משפחות דתיות ושילוב צעירים.

 מהישיבות אחרי החגים להקמת צוות חשיבה בראשות הילה.

בפועל מדי פעם הגבאי מעלה חזן לתפילה  -ב. קביעת תפילת ערב שבת בנוסח אשכנז בכל שבת מברכין 

בנוסח אשכנז בהתאם לנוכחים. נעשה מאמץ לתאם מראש חזן שינהל את התפילה בנוסח 

 ין.חב"ד/קרליבך/אשכנז בשבת מברכ

מתחשב ומציע עליות שלישי, רביעי, חמישי, ששי והולכת . בפועל הגבאי . מכירות מצוות עליות לתורהג

משלים עם קדיש ומפטיר. כשיש אירוע בר -ספר התורה ללא מכירה. נמשיך במכירת פתיחת ההיכל, שביעי

 מצווה פתיחת ההיכל ומפטיר מוצע למשפחה ללא מכירה. 

הבר  לשבת שלכנסת בית המשלוח אגרת לבוגרי בר המצווה לבוא  -. הרחבת מעגל הקוראים בתורה ד

 . על ידי הילה בטיפול דוד להציע נוסח ולעיצוב האגרת - פרשה שלהםאת ההם ולקרוא מצווה של

. הישיבה תוקדש 20:15בשעה  18/9/19. ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים בע"ה בבית הכנסת ביום רביעי 9

 לגמר ההיערכות לתפילות בשני המניינים.

 

 , רשם : דוד אפרתי

 


