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פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
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ברעננה
נוכחים:

דרור הר-חן ,ליאורה אופיר ,מיכאל איפרגן ,עופר קלאוזנר ,רון חן

ליו"ר נבחר:

מר דרור הר-חן.

על סדר היום:



היערכות לחגי תשרי וארועי החודש
שונות

הוחלט
 .5היערכות לחגי תשרי וארועי החודש:
א .הוחלט כי על מנת להמשיך בפעילות הקהילתית ,דמי החבר לשנת ה'תשע"ו ימשיכו לעמוד על סך של  5,411ש"ח.
 .iכיסא לבן בית של משפחה המשלמת דמי חבר – ללא עלות
 .iiכיסא לאורח של משפחה המשלמת דמי חבר –  11ש"ח
 .iiiכיסא למתפלל שבוחר שלא לשם דמי חבר –  311ש"ח
ב .הוחלט גם השנה להמשיך בסליקת אשראי ורישום מקוון
ג .הועד החליט על מועמדיו לחתני תורה ובראשית .דרור הר-חן ועופר קלאוזנר יפנו אל החתנים המיועדים
ד .הוחלט כי בתיאום עם החתנים ,יערך קידוש חתנים כארוחת צהרים דמיושב בשמחת תורה לאחר תפילת מוסף.
הוחלט כי אל לחתנים להקצות תקציב החורג מ 1,111 -ש"ח כ"א ,ובכל מקרה הקהילה לא רק שתשלים את
התקציב הדרוש ,אלא אף תוודא כי לא יהיה מצב שהחלטה בענין תהיה מונחה משיקולים כספיים ותשלים כל פער.
ה .הוחלט כי עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יפנו לחברים וישבצו בעלי תפקיד לתפילות השונות בחגים.
ו .פעילויות:
 .iסיור בירושלים בין ר"ה ליוכ"פ (יום חמישי  - )3/3ליאורה אופיר
 .iiבסוכות נערוך ארוע קהילתי (ביום חמישי בשבוע חוהמ"ע) סביב סוכת בית הכנסת – ארוע
שתחילתו בהשתתפות הילדים והמשכו ערב מבוגרים עם שיעורים ומוסיקה
 .iiiקידושים בראש השנה – יתואם לקראת החג
 .ivקידוש הקפות – גם השנה החברים יתבקשו להביא לקידוש עוגות ו/או משקה
 .vבנית סוכה – מיכאל איפאגן ודן טולדנו יתאמו עם נערי הקהילה
 .2תורנות פתיחת בית הכנסת:
א .תיקבע תורנות לסבב של שני תורנים בכל שבת (גיבוי זה לזה אם למי מהם בלת"ם).
ב .את הפתיחה בערב שבת עדין נערוך בסבב של הגבאים (ומי שנחשוב שמכיר מספיק) לוודא שאין תקלות.
 .3תרומות והקדשות – הועד יפרסם רשימה של חפצים שיש צורך בחידושם.
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:
חבר – ליאורה אופיר:
חבר – רון חן:

______________________
______________________
______________________

