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Protokolo de la Estrar-kunsido de ELI, 10-a de Majo 2021                    
(ĉeesta-kunveno) 

Ĉeestantoj:  Jehoŝua Tilleman, Amri Wandel, Dror Gaon, Ŝlomo Ŝaĥar  
 

   Protokolo de la pasinta kunsido estis sendita al la estraranoj  

1. Raportoj 

Jehoŝua: Karaso Nadlan informis ke la  פינוי בינוי de la Dratverejo prokrastiĝas. 
 

2. Financoj (Ŝlomo) 

Prezentas la raporton pri buĝeto kaj plenumo por la unua kvaronjaro 2021 
 

3. Dratverejo (Ŝlomo, Jehoŝua) 

Jehoŝua: parolis kun Marina. Ŝi havas du mil. Petis ŝin transdoni al Amos tuj. 
La tubisto propones ripari la kranon, sed ĉar li venis vane malgraŭ interkonsento li ne plu 
volas okupiĝi pri tio. 
La likaĵo en la publika tereno eble venas de la najbaro 
Ŝlomo daŭrigas la procedon de evikcio ĉe  הוצאה לפועלmalgraŭ la borokrataj malfacilaĵoj 
 

4. Honorigo de Ŝlomo kaj Subvencio por Mikaelo (Jehoŝua) 

Decidite 50% rabato kiel redaktoro de IE 
Ŝlomo elektita kiel honora membro de ELI pro lia sindona laboro kiel kasisto 
 

5. Israela Esperantisto – n-ro 171 (Mikaelo, Amri) 

 
Amri sendos al Mikaelo la ĝisdatigon de sia artikolo pri la vakciniĝo. La celo estas 
printi IE 171 antaŭ la Landa Kunveno en junio kaj tiam mane disdoni. 
 

6. Landa Kunveno (Jehoŝua) 

 
Jehoŝua esploros ĉe WIZO pri du eblaj semajnoj (ĉiu lunde aŭ marde): 14/15.6 aŭ 
21/22.6. 
 



 

Esperanto-Ligo en Israelo           האגודה לאספרנטו בישראל
   
 

 

eli@esperanto.org.il , 8705544-04, טל. 6121101אביב -, תל21132, ת"ד )ע.ר(האגודה לאספרנטו בישראל    

Esperanto-Ligo en Israelo (ELI), P.O.K. 21132, IL-6121101 Tel-Avivo, Tel. 972-4-8705544, 
eli@esperanto.org.il 

 

7. Oficejo (Amri) 

Jehoŝuas kaj Amri vizitis la lokon kaj raportas ke la kunsidejo sufiĉas por 12-13 
personoj. 
Laŭ la rekomendo de Amri la Estraro decidis ŭnuanime per reta voĉdonado aĉeti la pli 
grandan oficejon (n-ro 2, ĉ. 10m nete, 225 mil NIS+ VAT) en Alon turo 2, 4a etaĵo). 
Adv. Modan kontrolis ke ĉiuj juraj dokumentoj estis liveritaj kaj verkas kontrakton. 
Shlomo kaj Amri estas en kontakto kun li. 
 

8. Israela Kongreso 2021 (Amri) 

Nava raportas kaj prezentas la kontrakton (aldone). 

La gastejo nun postulas 40% antaŭpagon, anstataŭ 20% en 2019. La ĉambro-kosto 
estas 971 NIS por du-persona ĉambro, du noktoj kun du maten- kaj vespermanĝoj. 
Ĝis 6 semajnoj antaŭ la evento eblas senpage nuligi.  

Decido Nava estas rajtigita subskribi sed provu marĉandi pri la procentaĵo de la 
antaŭpago. Amri informos la aliĝintojn pri la limdatoj por nuligo kaj pagoj laŭ la 
kondiĉoj de la gastejo. 

(vidu la apendicon). 

 

 La venontaj kunsido kaj kunvenoj: kunsido lundon – la 7-an de Junio, 2021 
Kunvenoj: 
18.5 marde Zoom  
24.5 lunde WIZO (programo Stav) 
31.5 marde Zoom  
 
Protokolis: Amri Wandel 
 
Apendico: 
Aldone la kontrakto kun gastejo Bnei Dan, subskribita de Nava. 
 
Nava sukcesis malaltigi la antaŭpagon al 35%. Nava kaj Amri interkonsentis pri la 
limdatoj kaj pagoj komunikotaj al la aliĝintoj jene: 

1. Senpaga nuligo ĝis du monatoj antaŭ la evento (8.8.2021) 
2. Israelanoj kiuj volos grantii sian lokon devos ĝis tiu dato pagi al ELI 50% de la 

kosto. 
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3. Nuligo kun pago de 50% de la mendo ĝis du semajno antaŭ la evento 
(23.9.2021) 

4. Ĉiuj aliĝintoj devos ĝis tiu dato pagi al ELI la plenan kotizon: 
Israleanoj - kosto de la ĉambro + programkosto 100 NIS por ELI-membroj, 200 por 
ne-membroj (antaŭpago estis 100 eŭroj) 
Eksterlandanoj - 185 Euro por loko en dupersona ĉambro (antaŭpago estis 50 
eŭroj) 

 
 


