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ברעננה
נוכחים:

דגן זינגבוים ,דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,מיכאל איפרגן ,עופר קלאוזנר ,רון חן ,שמחה ארונסון

ליו"ר נבחר:

מר דרור הר-חן.

על סדר היום:





חלוקת תפקידים
היערכות לחגי תשרי וארועי החודש
עדכון בנית משכן קבע
שונות

הוחלט
 .1עם שינויי הגברי בועד הוחלט על חלוקת התפקידים הבאה:
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 .פעילות קהילתית – אורנה ,ארז ,ספי ,נעמה וליאורה
יב .גזבר ,מיילים ואתר  -דרור
יג .מחסן ומלאים – דגן
יד .בנית משכן קבע – דרור ,מאיר ,עופר ,שמחה ,אביתר
 .2היערכות לחגי תשרי וארועי החודש:
א .הוחלט כי על מנת להמשיך בפעילות הקהילתית ,דמי החבר לשנת ה'תשע"ז ימשיכו לעמוד על סך של  1,411ש"ח.
 .iכיסא לבן בית של משפחה המשלמת דמי חבר – ללא עלות
 .iiכיסא לאורח של משפחה המשלמת דמי חבר –  01ש"ח
 .iiiכיסא למתפלל שבוחר שלא לשלם דמי חבר –  011ש"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 אל לחתנים להקצות תקציב החורג מ 4,011 -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:
 .iקידושים בראש השנה – יתואם לקראת החג – תפוח בדבש ועוגה לפני תקיעות

.ii
.iii
.iv
.v

קידוש הקפות – גם השנה החברים יתבקשו להביא לקידוש עוגות ו/או משקה
בנית סוכה – מיכאל איפרגן ושמחה ארונסון יתאמו עם נערי הקהילה
בליל הושענא רבה יתקיים ליל לימוד תורה בסוכת משפחת זינגבוים
ועדת תרבות תעדכן את חברי הקהילה עם תכנון פעילויות חברתיות נוספות במהלך תקופת
אלול והחגים

 .0שקט בתפילה ואווירת בית הכנסת – הגבאים יקפידו על השקט והסדר בתפילה ,עד כדי עצירתה ,וזאת ככל שידרש.
 .4הוחלט לרכוש  111כיסאות פלסטיק לבית הכנסת.
הוחלט לרענן ולחדש את וילונות עזרת נשים.
 .0שילוב ילדים ,נערים ונוער בתפילות:
א .הוחלט להנהיג סבב חזני פסוקי דזמרא בקרב הילדים והנוער
ב .הוחלט לבדוק היענות והיתכנות של שתי יוזמות :שילוב נוער בסבב דבר תורה ,שילוב נערים בעבודת הגבאות
 .6הועד מודה לחברים/ות שסיימו את תפקידם בועד ובועדות השונות – ישר כח !!!
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:
חבר – עופר קאוזנר:
חבר – שמחה ארונסון:

______________________
______________________
______________________

