בס"ד

6.8.18

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום כ"ה באב תשע"ח 6.8.18
ברעננה
נוכחים:

אביתר הכהן ,דגן זינגבוים ,דרור הר-חן ,מיכאל איפרגן ,עופר קלאוזנר ,רון חן ,שמחה ארונסון

ליו"ר נבחר:

מר דגן זינגבוים.

על סדר היום:
•
•

היערכות לחגי תשרי וארועי החודש
עדכון בנית משכן קבע

הוחלט
 .1היערכות לחגי תשרי וארועי החודש:
א .הוחלט כי על מנת להמשיך בפעילות הקהילתית ,דמי החבר לשנת ה'תשע"ט 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 סעודה משותפת ,בה כל משפחה המשתתפת מביאה מתבשיליה ,בדומה לסעודה
כפי שנערכה בשנה שעברה.
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 – יתואם לקראת החג – יירכש על ידי הועד  -עקב העבודה כי החברים מביאים
אוכל לסעודה לא נעמיס בהכנה והבאת עוגות
 .iiiבנית סוכה – מיכאל איפרגן ושמחה ארונסון יתאמו עם נערי הקהילה
 .ivפעילות שמחת בית השואבה בסוכת בית הכנסת ביום חמישי בשבוע חול המועד
 .vבמוצ"ש חוהמע"ס  -ליל הושענא רבה יתקיים ליל לימוד תורה בסוכת משפחת זינגבוים
 .viועדת תרבות תעדכן את חברי הקהילה עם תכנון פעילויות חברתיות נוספות במהלך תקופת
אלול והחגים
 .2דרור הר-חן עידכן לגבי התקדמות בתהליך הבניה:
 .iהאדריכל ושאר היועצים מתקדמים לקראת בקשת היתר ונכון לעתה אין מכשולים והעבודה
מתקדמת.
 .iiכל דרישות והגדרות העמותה לתכנון ,על פי השימוש היעודי והמתוכנן ,נענו והיועצים כללו
אותם בתכניות המפורטות שהציגו.
 .iiiלוח הזמנים להיתר עדין תלוי בכיבוי אש ופיקוד העורף.
על החתום:
יו"ר – דגן זינגבוים:
חבר – שמחה ארונסון:
חבר – רון חן:
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______________________

