שלום וברכה לכל התושבים.
בימים אלו אנו נערכים לישורת האחרונה לבניין בית הכנסת ,וזאת כפי שפורסם
במטרה להשמיש את המבנה לתפילה בחגי תשרי בשנה הבאה.

הועד המקומי חתם חוזה עם הקבלן שעובד כעת בבית הכנסת ,אשר יסיים את בניית
השלד והחיזוקים הנדרשים .לאחר מכן נכנס לשלב הגמר שכולל טיח ,ריצוף ,חשמל,
אלומיניום ,מיזוג וכו'.
לוחות הזמנים הצפויים:
 ינואר  - 2018סיום שלד ותחילת עבודות גמר. אוגוסט  - 2018סיום עבודות גמר. ראש השנה תשע"ט  -אכלוס.בהיבט הכלכלי אנו לקראת חתימה על הסכם עם תורם משמעותי שמעוניין בהנצחה.
תרומה זו יחד עם תרומות התושבים שטרם הסדירו את תרומתם ,מביאה אותנו
למצב שנוכל לממן גם את שלב הגמר ולאכלס את המבנה במועד שנזכר ,ובכלל זה גם
את המניין הספרדי .יש לציין שהתורם מתנה את תרומתו במימון תואם ()matching
שלנו התושבים ,כלומר על כל שקל שנתרום ,ישים התורם שקל כנגדו.
תוכנית מימון מפורטת מופיעה בנספח להלן .כפי שניתן לראות הסכום הנדרש לנו
להשלמת הפרויקט הינו  ₪ 4,069,695ואילו מקורות המימון שלנו עומדים על
 ,₪ 4,137,366שמתוכם  ₪ 1,089,959איסוף תרומות מתושבים .סכום יעד זה שנקבע
לאיסוף התרומות נקבע על ידי חישוב מפורט המבוסס על תחזית ריאלית .אנו
מאמינים ,בהערכה מאוד זהירה ,שיעד זה הוא ריאלי.
כלומר אנו בהחלט צפויים לעמוד ביעדים .אך עדין הדבר תלוי בהיענות ותרומה של
התושבים!
לאור זאת ,אנו נערכים לגבייה מכל התושבים שטרם הסדירו את תרומתם .במסגרת
זו נקיים בקרוב חוגי בית בהשתתפות נציגי הועד ועמותה ולאחר מכן גם נבקר
בבתים באופן אישי.
אנו קוראים לכל מי שטרם הסדיר את חובו ,להקדים ולעשות זאת ,ולהיות שותף
לקהילה ולבניית בית הכנסת שלנו.
בברכה
הועד המקומי ,עמותת בית הכנסת וצוות הגבייה
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מימון הפרויקט – נספח
צפי הוצאות  -מעבר להתחייבויות הקיימות

ריכוז מקורות הכנסה מעבר לכספים שהתקבלו עד כה 6/2017 -
סכום

מקורות

מועד קבלת
התשלומים

הוצאות

הערות
מזומנים  +התחייבויות קיימות עד 31/12/17

זמין בקופת העמותה

822,367

מיידית

תרומות 2018

65,040

עד 31/12/18

ועד מקומי  -חומש

500,000

השנה

תושבים

1,089,959

תוך כשנה

וועד מקומי

120,000

תוך כשנה

מועצה מקומית

100,000

תוך כשנה

שימור אתרים

80,000

תוך כחודש

שימור אתרים

200,000

תוך כשנתיים

צפי בהערכה גבוהה .הסיכום מול מנכ"ל המועצה לשימור היה
לתמיכה של לפחות חצי מלש"ח.

תרומה להנצחה

60,000

תוך כשנה וחצי

השלמת תרומה של משפ' כהן להנצחה

תרומות חיצוניות

?

תורם ראשי

1,100,000

במהלך שנה וחצי עד בהתאם לאיסוף התרומות החיצוניות עד כה יש להיערך לתרומות
נוספות אם כי קשה להעריך את הסכומים.
לאכלוס המבנה
בשיטת מימון תואם ) ,(matchingשקל מול כל שקל של תרומות
במהלך השנה
מן הציבור.
הקרובה

סה"כ

4,137,366

מתוכם  250,000הלואת גישור של המועצה האזורית ע"ח תקציב
משרד הדתות
סכום זה נקבע על ידי חישוב מפורט המבוסס על תחזית ריאלית
הכסף יוקצה מהחומש לנושא נגישות ומבני ציבור שאושר
לאחרונה במליאת המועצה
התחייבות של ראש המועצה להשתתפות עם איסוף תרומות של
למעלה מ  3מלש"ח ע"י המושב.

משפחות מארחות ומועדי חוגי הבית
משפחה

לוין זאב ונורית

בן מיכאל

נדיב

גרבר

תאריך

רביעי ,יא תמוז5/7 ,

ראשון ,טו תמוז9/7 ,

רביעי ,יח תמוז12/7 ,

שני ,כג תמוז17/7 ,

יתרת התחיבות
יועצים עד 31/12/17
חיזוק השלד שלב ב'
 תוצאות המכרזבצ"מ לשלד
עבודות גמר מבנה
ראשי
עבודות גמר במפלס
התחתון
סה"כ

סכום

הערות

73,954
1,895,741

עבודות הקבלן הנוכחי

100,000
1,500,000

כולל עזרת נשים במפלס 0

500,000

מניין ספרדי

4,069,695

