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 עופר קלאוזנר, אלי סיימון, דן טולדנו, יובל הרפז, מאיר דהאן: חברי הועד  :וכחיםנ

 קרן נאמן, רעות שליסל, עדית מי זהב, י זהב ספי מ:                        ועדת תרבות
 עשהאל קרפיול, חיים אילוביץ, דרור הר חן : לעדכון

 
 יובל הרפז  : ר"יו

 

שיעור ,  התפילה בבית הספר אביב, היערכות לפסח, תשלום למשרד אדריכלים: ועד : על סדר היום
  הקצבות עיריהועדת, התיחסות להצעת בית כנסת בילו, יההתקדמות בנ, בסעודה שלישית

בית "שיתוף חניכי , שיתוף קהילת שמע קולי בפעילות, ז אירועים מתוכנן"לו: ועדת תרבות
 בפעילות" פרי

 
ח למשרד אדריכלים ברסלבי על עבודתם בפרויקט " ש80000 - כנתבקש אישור תשלום על סך .1

 .הבנייה עד סוף שלב תכנון מפורט

a. לחתימת חברי ועדת בניה על השלמת ל בכפוף "הועד הסכים כי יש לאשר התשלום הנ
אין ביכולתנו לאשר התשלום ללא התחייבות זאת מפני . י משרד האדריכלות"העבודה ע

 .שלא ראינו את התוצרים עליהם עבד המשרד

b.  תקבע ישיבה עם ועדת בניה מיד לאחר חג הפסח על מנת להתעדכן בסטטוס הפרויקט ותכנון
 .לעתיד

c. ות הפרויקט באופן שאינו חשוף לועד ולחברי הקהילההועד הביע את דעתו לגבי התנהל. 

 :היערכות לפסח .2

a. נשתתף בברכת . הצעת אלי ארליך לקיום ברכת חמה ותפילת שחרית בערב פסח נדחתה
 . ברוב עם הדרת מלך-החמה המתוכננת של העיר  

b.  לסגור רשימת פתיחת וסגירת בית הכנסת כולל במהלך החג וחול דן טולדנובאחריות 
 .ה תפילת שחרית בחול המועד" תתקיים אי– המועד

c. צע על ידי הועד עמוד חזן וחדר שירות יתב, בימה, נקיון בית הכנסת כולל ארונות קודש
 22:00 בשעה 4.4.2009ש "במוצ

 יקיים ישיבה עם מנהלת בית הספר לדון בעניני בית הכנסת מאיר דהאן -תפילה בבית ספר אביב .3
לבוש לא צנוע וכן בקשת הנחה ,  חילול שבת–שעות התפילה כניסת תלמידים לבית הספר ב: כולל

 .בדמי השכירות החודשיים

 משפחות 30לו לקלוט  בית כנסת בי– התקבלה הצעה על ידי קהילת רעות –  בילוהצעת בית כנסת .4
זכותו של כל אחד מחברי , הוחלט כי לא ניענה לבקשה זו כועד מייצג של הקהילהז. אליהם מידית

 .הקהילה לפעול כפי הבנתו

a. אחריות , הועלתה הצעה לבדוק אפשרות מעבר להתפלל בבית הספר בילו במקום באביב
 יובל הרפז -בדיקת האפשרות  

 



לא , כון כי מכיוון שנציג הקהילה לא נכח בישיבת ועדת הקצבות התקבל עד– ועדת הקצבות עיריה .5
 הוחלט לפעול בעניין ולהעלות אותו מול – 2009התקבל אישור להקצבת עיריה לבית הכנסת לשנת 

 31.3.2009ראש העיר בפגישה ביום 
 

 :ועדת תרבות .6

a. ג בעומר המתקיים כבכל שנה"האירוע המתוכנן הקרוב הוא ל 

b.  היות ואין תקציב בקופת הקהילה לפעילויות תרבות, החבריםהאירוע ימומן מכספי 

c. ג בעומר ולרשום את המשפחות "באחריות ועדת תרבות לבנות תקציב משוער לפעילות ל
 המשתתפות כולל גביה

d.  בתשלום דומה לתשלום , ג בעומר" להשתתף בפעילות ל"שמע קולי"הוחלט להציע לקהילת
 .שייגבה מהקהילה שלנו

פעילות הבאה ישורין תקציב בפיקוח ועדת תרבות וללא הוצאות חריגות כמו הוחלט כי לשנת ה .7
 שקרה השנה בשמחת תורה

 הוחלט כי פעילויות שאינן מתוקצבות על ידי קופת בית -לגבי מסיבת פורים למבוגרים שבוטלה   .8
 בתשלום משפחות בלבד, ועדת תרבות תוכל לארגן ולהזמין משפחות לקחת בהם חלק, הכנסת

 חנוכה ועוד – לקיים שתי פעילויות במשך השנה "בית פרי "- הוחלט כי נציע ל– "בית פרי"שיתוף  .9
 אפשרי דרך – "בית פרי" אחריות קרן נאמן ליצור קשר עם – "בית פרי "-אירוע שייתכן ויתקיים ב
 .יוספה לדון ולסכם בעניין

בלת שקיות תרומת ה נקיים הרשמה לק" בעז– משמחת תורה הקרוב –חלוקת שקיות בשמחת תורה  .10
 משפחת שליסל כדי למנוע אי נעימות וחוסרים בחלוקה

 
 :על החתום

 
  ______________________ :יובל הרפז –ר "יו
 

 ______________________ : מאיר דהאן–חבר 
 

 ______________________  : דן טולדנו–חבר 
 
 


