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 להלן סיכום הישיבה :

 החלטות עיקרי הדברים נושא  מס"ד

יש להוסיף את צבי וייסברט   מורשי חתימה בחשבון 1
 ולעדכן את המורשים

צבי וייסברט שמחה הלר וחיים זילבר 
 יהיו מורשי חתימה.

 
דויד אלטמן יבדוק מול מנחם גולן את 

 הפרוצדורה והטפסים הנדרשים.
 

 יצא פרוטוקול ניפרד בנושא

שימוש באולם נחשון  2
לשמחות , ניקיון האולם 

 לאחר אירועים

ישנם מקרים שנדרש ניקיון 
 יסודי לאחר אירועים. 

עלה רעיון להפריד את  עלות 
 הנקיון משכירת האולם. 

עדכון תשלום על שכירת 
 המקום וגביית התשלום

יבדוק עם דוד וולף תעריפי  –משה 
 ויעדכן. שכירת האולם

הועד ישקול עדכון התעריפים וכן תשלום 
 נוסף במיקרה ויש צורך בניקיון יוצא דופן.
תעריף לשכירת האולם תכלול את עלות 

 הנקיון.
 .תשלום לפני הארועה

הוספת קידושים של בית  קידושים בשבתות 3
הכנסת )אחת לחודש / 

 חודשיים

האחרונים היו קידושים בחודשים 
מתוכננים ופרטיים בכל חודש. במידה ולא 
יהיו קידושים במשך חודשיים הועד ישקול 

 עריכת קידוש של בית הכנסת

תשלום לבעלי קורא  4
 בשבתות

באולם נחשון בעל קורא 
 קבוע דויד פרוסט

סבב של  –באולם המרכזי 
נוער מהקהילה שמתוגמלים 

 ש"ח לשבת 100ב 
לנוער עד עתה התשלומים 

בוצעו ע"י שמחה מקופה 
עם דיווח לגזבר, לדויד  קטנה

פרוסט תשלומים מזדמנים 
 חודשיים-אחת לחודש

צבי מעוניין לשנות את 
השיטה שהתשלום לנוער 

יבוצע עם טופס/קבלה .את 
דויד פרוסט מעוניין להעביר 

 לתלוש שכר )עובד קבוע(

יקבל שכר דרך תלוש  –דויד פרוסט 
 חתים אל טופס מתאיםמסודר. צבי י

 
צבי יבצע את התשלומים ויחתים  –נוער 

על אישור קבלת התשלומים. באחריות 
בעלי הקריאה להגיע אליו. הגבאים יפנו 

 את הקוראים לצבי.
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חלק מהשכר לרב כולל החזר  שכר לרב 5
הוצאות על טלפון, סלולר 

והוצאות דלק, שאינם 
מופיעים בתלוש. דבר זה לא 

 חוקית.תקין מבחינה 

צבי יבחן עם מאיר משעלי את הסוגיה 
 שוב, ויעדכן.

בכל מיקרה שהחזרי ההוצאות יעברו 
לתלוש השכר )כולם או חלקם( , התשלום 

נטו לא יפגע ובית הכנסת יספוג את 
 העלות הנוספת 

התשלום לרואה חשבון  רואה חשבון חיצוני 6
ש"ח  10,000חיצוני הוא כ 

בשנה. צבי מציע שיקח על 
חלק מהנושאים  עצמו

שמטפל רו"ח החיצוני דבר 
 שיקטין עלויות

צבי לוקח על עצמו לטפל במשכורות 
 והנהלת חשבונות.

 התשלום לרו"ח חיצוני יקטן בכמחצית.

צבי נתן סקירה כללית על  מצב חשבון  7
מצב החשבון והכנסות מול 

 2016ל תקציב. התקציב 
 ניראה כמעט מאוזן

 

טר לסמשפחות וייס וא תרומה לבית הכנסת 8
מעוניינות לתרום לבית 
הכנסת להנצחה . צריך 

 למצוא אביזר נחוץ ומתאים. 

ניראה   -לוח עדכונים ולו"ז אלקטרוני 
 שפחות שימושי 

וש לבנה דמאיר הציע לוח גדול לקי
יציע  –שמותקן על הקיר החיצוני. שמחה 

 רעיון זה למשפחות

 –החלפת התאורה ללד  תאורת באולם מרכזי 9
 אלף ש"ח 35של כ עלות 

התאורה לא תוחלף )העלות גבוהה ביחס 
 לחסכון הצפוי(

החלפת ארון חשמל   10
 באולם נחשון

הארון במצב בטיחותי לא 
טוב . החלפת הארון בעלות 

 ש"ח. 7300
אפשרות לתיקון/החלפת 
המכסים השבורים בארון 

ובנית מסגרת בעלות נמוכה 
 בהרבה

 ן יבדוק מול החשמלאי.דוד אלטמ
 

החלקה במדרגות בבית  11
 הכנסת

בעקבות מיקרה בשמחת 
תורה. מניעת החלקה 
במדרגות ע"י מדבקות 

 למניעת החלקה

שמחה יבדוק עלויות למדבקות כאלו בכל 
 המדרגות מאולם נחשון ועד עזרת נשים.

רעיון למניין משותף בשבת  מניין משותף 12
אחת לחודש באולם המרכזי 

 לאחד את שני המנינים כדי

יוצע לעשות פיילוט בשבת תולדות, שבת 
בר מיצוה של לוינגר. דויד אלטמן ידבר 

 עם אפרים. 

הנצחה בלוח הזכרון בבית  הנצחה בלוח זכרון 13
הכנסת שמהווה גם תרומה 

 לבית הכנסת

ש"ח כולל חריטה  500 –עלות הנצחה 
 ורמט אחיד( פ)לשמור על 

הקהילה תצא במייל פניה בנושא לחברי 
 )משה (

 

        
  ברכהב 

 
 ועד בית הכנסת       

 


