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על סדר היום:




היערכות לחגי תשרי וארועי החודש
עדכון בנית משכן קבע
שונות

הוחלט
 .1הועד ממשיך לפעול בשנה זו בהרכב זהה לשנה קודמת וחלוקת התפקידים תישאר כפי שהיתה:
א .גבאים  -עופר ,דרור ,מיכאל
ב .תיאום ותקשורת עם תיכון "אביב" – מאיר
ג .פעילויות משותפות עם תיכון "אביב" – ארז
ד .מסדרים  -דרור ושמחה
ה .ס .שלישית  -רון
ו .אחראי תורנות פתיחה – דרור
ז .קריאה בתורה ודבר תורה – דרור
ח .תפילת ילדים  -שי בירן
ט .קידושים – דגן ומיכאל
י .דפי תלמוד ישראלי  -ספי
יא .גזבר ,מיילים ואתר  -דרור
יב .מחסן ומלאים – דגן
יג .בנית משכן קבע – דרור ,מאיר ,עופר ,שמחה
 .2היערכות לחגי תשרי וארועי החודש:
א .הו חלט כי על מנת להמשיך בפעילות הקהילתית ,דמי החבר לשנת ה'תשע"ז ימשיכו לעמוד על סך של  1,400ש"ח.
 .iכיסא לבן בית של משפחה המשלמת דמי חבר – ללא עלות
 .iiכיסא לאורח של משפחה המשלמת דמי חבר –  50ש"ח
 .iiiכיסא למתפלל שבוחר שלא לשלם דמי חבר –  300ש"ח
ב .הוחלט גם השנה להמשיך בסליקת אשראי ורישום מקוון
ג .הועד החליט על מועמדיו לחתני תורה ובראשית .עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יפנו אל החתנים המיועדים
ד .הוחלט כי בתיאום עם החתנים ,יערך קידוש חתנים כארוחת צהרים דמיושב בשמחת תורה לאחר תפילת מוסף.
הוחלט כי הארוחה תהיה במתכונת סע ודה משותפת ,בה כל משפחה משתתפת מביאה מתבשיליה ,בדומה למתכונת
שבוצעה בסעודה הקהילתית לרגל יום הולדת  15לקהילה.
ה .הוחלט כי עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יפנו לחברים וישבצו בעלי תפקיד לתפילות השונות בחגים.
ו .פעילויות:
 .iקידושים בראש השנה – יתואם לקראת החג – תפוח בדבש ועוגה לפני תקיעות
 .iiקידוש הקפות – גם השנה החברים יתבקשו להביא לקידוש עוגות ו/או משקה
 .iiiבנית סוכה – מיכאל איפרגן ושמחה ארונסון יתאמו עם נערי הקהילה

 .ivרון חן יבדוק אפשרויות לפעילות שמחת בית השואבה בסוכת בית הכנסת
 .vבליל הושענא רבה יתקיים ליל לימוד תורה בסוכת משפחת זינגבוים
 .viועדת תרבות תעדכן את חברי הקהילה עם תכנון פעילויות חברתיות נוספות במהלך תקופת
אלול והחגים
 .3דרור הר-חן עידכן לגבי התקדמות בתהליך הבניה:
 .iהעמותה השלימה את ביצוע אבן הדרך הכספית הראשונה (הפקדת  500,000ש"ח בחשבון
יעודי) במסגרת לוח הזמנים הקבוע בהסכם
 .iiהעיריה העבירה הרשאות לעמותה בחשבון היעודי לפיקוח על התהליך
 .iiiנקבעה פגישה עם המחלקה המשפטית להגדרת מנגנונים לאחריות משפטית ושקיפות
ההתנהלות הכספית
 .ivנקבעה פגישה עם מחלקת ההנדסה ,האדריכל והקונסטרוקטור
 .vהגביה מהמשפחות שטרם שילמו "דמי בניה" מתקדמת מאז ישיבת החברים האחרונה ,ועומדת
על  40%מתוכן ,שכבר שילמו או התחייבו לכך
 .4הוחלט כי לישיבות במחלקת ההנדסה יזומנו:
מבין חברי הועד – דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,עופר קלאוזנר ,שמחה ארונסון.
בנוסף – עו"ד אביתר הכהן ,רו"ח ניתאי ולנשטין
 .5דרור הר-חן עידכן כי לאור חתימת ההסכם עם העיריה ,וכחלק מהתכנית הכוללת לתוספת שתיבנה ,הנהלת בית הספר שמחה
לאשר לעמותה להקים את מטבח הקידושים המתוכנן כבר כעת וזאת בתיאום עם דרישות בית הספר.
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:
חבר – עופר קאוזנר:
חבר – רון חן:
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