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בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
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ברעננה
נוכחים:

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

ליו"ר נבחר:

מר אביתר הכהן.

על סדר היום:





סיכום חגי תשרי
סטטוס תהליך בקשת היתר בניה
סיום קדנציה של חברי ועד  -לו"ז ,היערכות
בקשת משפחת בירן לכנס דיון בנושא "שיתוף הנשים בבית הכנסת וקביעת גבולות הגזרה הנכונים"

הוחלט
 .1סיכום חגי תשרי:
א .משפחות המשלמות תשלום פעילות שוטפת שנתית 63 -
ב .הוצאות שמחת תורה (בקיזוז תרומת חתנים) –  2,800ש"ח
ג .על פי התרשמות צוות ארגון הסעודה בשמחת תורה ,עריכת הסעודה הקהילתית (זו השנה השניה) בפורמט של
"משפחות מבשלות" היה מוצלח .כמו כן מבחינה לוגיסטית ההיערכות זולה ופשוטה יותר ,כאשר העלות של האירוע
כולו ירדה בשיעור של  ,75%דבר זה מאפשר להוריד את העומס הכלכלי מקופת הקהילה והחתנים.
 .2סטטוס תהליך בקשת היתר בניה:
א .סוגיית לחץ המים ,והעובדה כי בתוך בית הספר הלחץ אינו עומד בתקן (ללא קשר להוספת מ"ר של מבנה "קהילת
אחוה") הצריכה הכנת פתרון על ידי יועץ המים והאינסטלציה .עבודה זו הסתיימה.
ב .אושר מינוי יועץ אדריכל נוף להשלים את תכנון החוץ.
ג .אנו מצפים לקבלת לו"ז לקבלת ההיתר ממנהל הפרויקט.
 .3סיום קדנציה של חברי ועד:
א .דרור הר-חן ועופר קלאוזנר עדכנו כי לאחר  6שנים ,בכוונתם לסיים כהונתם בועד בשנה זו.
הוסכם כי סיום תפקידם יהיה לאחר סיכום הגזברות של  ,2018ותוך כדי מציאת מחליפים וכל זאת עד לאסיפה
השנתית בשנת .2019
ב .הועד קורא לחברי הקהילה להצטרף ולתרום מזמנם לקהילה.
 .4החלטות בענין בקשת משפחת בירן לכנס דיון בנושא "שיתוף הנשים בבית הכנסת וקביעת גבולות הגזרה הנכונים":
א .לקראת אסיפת החברים השנתית הבאה ,באופן סדור ומובנה ,יקרא הועד להעלות הצעות אופרטיביות מבעוד מועד.
ב .על מנת לנהל דיון ענייני ,ממוקד ויכולת קבלת החלטות ,הצעות אלו ידרשו להיות ברורות ,מנומקות ולהתפרסם
במועד מספיק וזאת כפי שהועד יודיע ,על מנת לאפשר לכל המעונין להשתתף בדיון – בעד/נגד/חלופה.
על החתום:
יו"ר – אביתר הכהן:
חבר – עופר קלאוזנר:
חבר – דרור הר-חן:
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