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Protokolo de la Estrar-kunsido de ELI, 4-a de Februaro 2019    

Ĉeestantoj: Amri Wandel, Jehoŝua Tilleman, Ŝlomo Ŝaĥar, Mikaelo, Matilda Landau, 

Dror Gaon.  

Protokolo de la antaŭa kunsido (7-a de Januaro 2019) – publikigita en la retejo.     
http://esperanto.org.il/dosieroj/ELIEP201901. 

1. Sciigoj 

a. Amri verkis artikolon pro Amos Oz kiu aperis en la februara n-ro de revuo Esperanto 

b. La Jerusalema grupo kunvenis 30.1, ĉeestis 7 personoj. Estis decidite movi la tagon al la lasta 

Merkredo de ĉiu monato. 

 

2. E-kursoj en Tel-Avivo  (Amri)  

a. Daŭriga kurso – vigle daŭras. Rekompenco por Doron estis jam antaŭe decidita 3500 

NIS, en formo de (ev-e parta) stipendio, sen VAT. 

b. Komencanta E-kurso : komenciĝas 4.2, instruas Eldad, prepares Amir. Rekompenco por 

Eldad – interkonsentite 300 NIS+VAT por leciono, 15 leciono [poste, pro shajna 

miskompreno pri chu por horo au por leciono, interkonsentite ke estus 20 leciono, 7000 
NIS inkl. VAT, duono pagota komence kaj duono fine de la kurso]. 

c. Reklamado: Amri aperigis anoncon en Haaretz  (18.1, 1170 NIS) kaj en Facebook 

(28.1-3.2, 200 NIS, pli ol 5000 vidis). Amir en Yediot (25.1, 600+VAT) kaj Doron en 

Galeria (1.2, 2500+VAT por trionpaĝo, malbone lokita). En Israel Hayom ne indas (tro 

kosta).  

ĉ. Kontaktoj: telefono de Amir, Amri por Jerusalemo (telefonis 3, du li varbis por TA) kaj 

Jehoshua por Haifa (telefonis 1). En la anonco en Galeria mankis la retejo de ELI.   

d. Aliĝis: ĉ.10 de Yediot, 10 de Galerila 5 de antaŭe . Sume 26, aĝoj: la plej multaj 70+. 

 

3. Oficejo (Amri)  

a. Recital Amri renkontiĝis kun la vendisto, post negoco eble li cedo la aldonajhon de 4%, 

sed evidentiĝas ke la salono estas ĉ. 25 m2 nete, kaj la oficejo 7.6 m2. 

b. Amri, Shlomo kaj Adv.  Modan vizitis la salonon de WE pasintsemajne, evidentiĝas ke 

sen la du oficejoj ĝi estas tro malgranda.  

c. Kun tiuj oficejoj estos 35 m2, preskaŭ kiel WIZO, sed por aĉeti tiujn du oficejojn (sume 

12 m2 nete) la vendisto postulas 460 mil nete (570 inkl. ĉio). 

ĉ. Adv. Modan rekomendas tame provi kun WE, provas negoci pli bonan oferton.  

d. Kiom ni povas devontiĝi prunte, kredite, personaj pruntoj de membroj? 

e. Se ne eblos, ni reiru al Recital (salono 25 m2, oficejo 7.5m2) 

f. Joela kolektis la aliĝkotizojn kaj donis kvitancojn. Ne ĉiuj jam pagis. 
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4. Financoj (Shlomo) 

ELI ricevis de la registristo konfimon (אישור מנהל תקין) por 2019, post plenumo de ĉiuj 

postuloj. 

 

5. Israela E-isto (Mikaelo, Amri) 

a. Mikaelo pretas mem zorgi pri la dissendado, kondiĉe ke estos provizitaj la materialoj. 

b. Doron nur dimanĉe serĉis kaj ne trovis kovertojn. Jehoshua ankoraŭ ne finis ĝisdatigi la 

adresojn (nur de dimanĉe de israelanoj). Sekve ne eblas enkovertigi ĉi foje kiel planate. 

Jehoshua pretigis nur la israelajn adresojn kaj sendis al Mikaelo, kiu printis, kaj tondis. La 

ĝisdatigojn por la eksterlandaj adresoj Jehoshua pretigos ĝis la venonta kunsido.  

 

c. Amri proponis ke  

1) la ekspedado okazu dum ne pli ol unu monato post la ricevo de la presejo. . Mikaelo 

konfirmas ke tio estas taŭga kaj farebla. 

2) Adresaro: oni ĝisdatigu la adrestojn tuj kiam aperas la nova jarlibro, kaj kiam venas 

shanĝoj aŭ novaj abonapetoj, por ne prokrasti la dissendadon de IE.  

3) La adreslisto estu reta, por ke ĝi ne dependu de unu persono. Jehoshua konfimas ke li 

tiel provos fari.  

4) Kovertoj –Ni aĉetu blankajn kovertojn kaj stampu ilin per la nova stampilo, aŭ presigu 

kaj la presejo ekspedu rekte al Mikaelo en Bat Yam. La dua varianto estis akceptita. Amri 

prizorgos kun la presejo 

5) Etikedoj – Mikaelo aĉetu en ajna vendejo de oficejaj materialoj ekz. Office Depo. 

Farita, sed ĉar  ne troviĝis taŭga grandeco li aĉetis grandajn kaj tondis. 

 

6. IK-20 Eilat+Akaba (Amri) 

a. Amri mendis ĉambrojn por 1a Post Kongresa ekskurso en Masada kaj Jerusalemo. 

Mendos en Jordanio (15-17) kaj Tel Aviv (20). 

b. Por la 2a PK (Nordo) necesas mendi por Haifa 22-24.4 kiom? [intertempe Jehoshua 

prizorgis konsulte kun Amri] 

c. Aliĝintoj ĝis nun: 20 israelanoj, 18 eksterlandanoj, 23 ĉambroj 

ĉ. Sasa Pilipovic kaj Georgo Handzlik rezignis pro geedziĝo de Georgo. 

d. Vizo al Jordanio – estos anticipe aranĝota de la jordania vojaĝagentejo 

e. Programo: dumtage – ekskursoj al Timna, Subakva Muzeo, eble Ruĝa Kanjono; 

vespere: artistoj. Baldaŭ aperigota en la retejo. 

f. Dua bulteno aperos kun detaloj pri la hotelo (vilaoj de du dormĉambroj kun komuna 

banejo en Club Inn), programo, transportado (nova fluĝaveno Ramon, 30 km norde de la 

kongresejo) 

 

7. UEA kotizŝanĝo (Jehoŝua)  

a. Jehoŝua telefonis al IM-j malmyultaj remembriĝis 

b. Ankoraŭ ne okupiĝis pri la protesta letero al la Komitato kun la rezulto por la israela 

IM-aro [rezignas?]  
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c. Kio pri la propono de Martin Shaffer duon-kanutigi (pagi 50% de la baza kotizo) ĉ. 5 

israelajn s-anojn? Jehoshua esploros inter la kandidatoj, ĉu estas interesiĝo pri tio] 

 

8. Dratverejo (Jehoŝua) 

a. Kio pri la  repago  de arnona (ELI pagis ĝis 31.12) ? 

b. La kompenco por Amos estis pagita en formo de vojaĝelspezoj 

c. La luantoj ne jam aranĝis la shanĝon je sia nomo de la elektro kaj en la urbestrejo kaj ne 

pagas por la domkomitato (דמי ועד בית) [intertempe evidentiĝis ke ili ne estas kontakteblaj 

kaj eĉ ne malfermis la pordon kiam Amos speciale venis]. 

 

9. Jerusalema Libro-Foiro 2019  (Amri) 

Daŭre ne estas precizaj datoj (en junio) en la retejo estas erara telefon-n-ro 

 

10. Planado de Landaj Kunvenoj (prokrastita de la antaŭa kunsido) 

Proponoj/kritikoj de Doron/Miĉal – ne traktita pro la foresto kaj nereago de la kritikintoj.  

       

La venonta  kunsido: 4.3.2019 [poste prokrasitia al 11.3] 

Protokolis: Amri 

 


