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בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום כ"ו בחשון תשע"ד 19.11.11
ברעננה
נוכחים:
אודי אלטשולר ,דן טולדנו ,דרור הר-חן ,ליאורה אופיר ,נעמה תמרי ,ספי מי זהב ,עופר קלאוזנר ,רון חן
ליו"ר נבחר:

מר ספי מי זהב.

סיכום דיון והחלטות
 .1סיכום גזברות  -תקופת חגים:
א .ברישום לחגי תשרי נרשמו  11משפחות כחברים.
 75משפחות שילמו בפועל דמי חבר לשנת תשע"ה .יש צורך להשלים הגביה.
ב .הרישום והתשלום המקוונים היו מוצלחים ,הקלו על הגבאים והגזברות ברישום,
גביה והפקדה.
ג .הכנסות:
 99,799ש"ח
ד .הוצאות:
 799 .iש"ח (קיטלים ,כיבוד ,שונות)
 1,999 .iiש"ח (קידוש חתנים)
 .2ועדת תמיכות:
א .עד סוף השנה הגזבר יגיש קבלות שכ"ד לקבלת ההחזר המאושר
ב .בקשה לשנת  2917תוגש – תכלול בעיקרה בקשה להחזר עבור שכ"ד
 .3מועד לבחירות והחלפת ועד:
הועד רואה צורך בשילוב של המשכיות הפעילות של חלק מהחברים הנוכחיים ,יחד עם רענון וגיוס חברים/ות
חדשים לועד ,בשאיפה ובדגש על נציגות למשפחות צעירות וחדשות.
לקראת חודש מאי והשלמת קדנציה של שנתיים יקבע תאריך לבחירות ורענון חברים בועד.
 .1הועד דן בהצעות לסדר היום אשר נשלחו מהחברים:
א .אירוח שיעור – הצעה לקבוע תורנות בין כל משפחות הקהילה מתוך ראיה ומטרה לעורר
מודעות ולצרף באופן זה משתתפים נוספים.
הוחלט נגד.
ב .השגחה על הילדים – הצעה לקבוע תורנות השגחה בכניסה לתיכון מתוך דאגה שעיקרה
במישור הבטחוני.
הוחלט נגד קביעת תורנות.
הוחלט לסייר מספר פעמים במהלך התפילות באזורי המשחק על מנת למנוע משחקים
מסוכנים ,וגם לעבור ברחבת הכניסה והשער.

ג.

שיעור/תפילת ילדים – הצעה לחדש פעילות זאת.
הוחלט בעד .ליאורה ונעמה יבדקו פורמט ותדירות עם בנות הקהילה.

ד .שיתוף נשים – מספר הצעות:
 .iדרשת בת מצוה בבית הכנסת.
הוחלט בעד .בנות מצוה שירצו לשאת דרשה בבית הכנסת מוזמנות לעשות כן.
 .iiשירת אנעים זמירות לבנות.
הוחלט נגד.
 .iiiהוצאת ספר תורה – הצעה להעביר את הספר מעזרת גברים ,לידי מתפללת
למעבר בעזרת נשים.
הוחלט נגד .בכל מקרה ,ולמרות שהדבר כנראה אינו עונה על מטרת מעלי
ההצעה ,הגבאים יבחנו אפשרות למעבר החזן עם הספר בצמוד לוילון עזרת
נשים בדרכו.
ה .מקהלת אנעים זמירות – הצעה לקיים מקהלת ילדים לשירת אנעים זמירות.
הוחלט לשמור על הנוהג של חזנים ,שמטרתו לחנוך את הילדים כחזנים.
עם זאת הוחלט לערוך שירת מקהלה בשבתות מברכין.
 .7לוח פעילויות:
א .חנוכה – הוחלט כי גם השנה נערוך בערב שבת חנוכה ( – )29/12/2911הדלקת נרות
משותפת בבית הכנסת ,ולאחר תפילת ערבית סעודת משפחות בהכנה עצמית –
פרויקטורים – ליאורה ורון.
ב .שבת שירה – הוחלט כי גם השנה נערוך במוצאי שבת שירה ( )31/1/2917ארוע מוזיקלי
 פרויקטור – דן.ג.

פורים – פעילות מבוגרים ,ופעילות ילדים ומשפחות  -פרויקטור – נעמה.

ד .פעילות בימי שישי – טיולי פריחה ו/או פעילות כדוגמת ניווט משפחות – פרויקטור –
דרור.
ה .טיול פסח – פרויקטור – דרור.
ו.

יום העצמאות – הוחלט לנסות להתארגן השנה לפעילות ערב ויום מחוץ לרעננה –
פרויקטורים – רון ודרור.

ז.

ערב תורני/הרצאה – לאחר פורים – פרויקטור – ספי.

על החתום:
יו"ר – ספי מי זהב:
חברה – ליאורה אופיר:
חברה – נעמה תמרי:

______________________
______________________
______________________

