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נוכחים:

דרור הר-חן ,ירון צוברי ,ספי מי זהב ,עופר קלאוזנר ,שמוליק תמרי

ליו"ר נבחר:

מר דרור הר-חן.

על סדר היום:




חלוקת תפקידים בין חברי הועד
משימות מידיות ואחריות עליהן
דיון בתכניות לחודשים הקרובים

הוחלט
 .1חלוקת תפקידים -
א .גבאים – עופר ,דרור
ב .איש קשר תיכון "אביב" – אביתר
ג .תורנות פתיחה – ירון
ד .תורנות קידושים – ספי
ה .תורנות דבר תורה – שמוליק
ו .תורנות קריאה בתורה – דרור
ז .איש קשר לתיאום שמחות )פנים וחוץ( – ספי
ח .אחראי מסדרים – אביתר ,עופר ,דרור
ט .אחראי קידושים – ספי ,שמוליק
י .גזבר – דרור
יא .אתר ותקשורת – דרור
יב .מחסן ומלאים – ירון ,שמוליק ,דרור
יג .בניה – אביתר ,עופר ,דרור
 .2משימות מיידיות –
א .בדיקה ותחזוקת המזגנים המותקנים )אשר בבעלות העמותה( – ירון
ב .טיפול בתיקון/החלפת וילונות )כלפי זגוגיות חוץ( – ספי
ג .סידור מחסן ומטבח ובדיקת מלאים – ירון ,שמוליק ,דרור
ד .מפתחות לחברי הועד – דרור
ה .תיכון "אביב" – שיפור רמת הניקיון ,תיקון תאורת חדר ספרי תורה ,גישה לדיפריביולטור
באולם הספורט – אביתר
ו" .עדכון" ערכת עזרה ראשונה  -דרור
ז .רשימת פתיחה ,רשימת דבר תורה ,רשימת קידושים ,רשימת קריאה בתורה – האחראים לעיל
 .3הוחלט –
א .הועד יקפיד על אווירה ראויה ומכובדת בתפילה.
ב .בשבתות מברכין ייערך קידוש מורחב מתקציב הקהילה על ידי הועד.
במקרה שיש לחברי הקהילה ארוע תינתן עדיפות לארוע זה.

ג.
ד.
ה.

ו.
ז.

לקראת המשך הקיץ יישלח קול קורא לחברי הקהילה לרישום ארועים )כדוגמת בר מצוה
ולהבדיל אזכרה( והעדפות לשבתות לקידוש.
פרוכות לבמה ועמוד תפילה  -יישלח קול קורא לחברי הקהילה לבדוק אפשרויות קיימות ו/או
תרומות.
על מנת שלא לקטוע את רצף התפילה ולא לעכב את סיומה ,דבר תורה בשבת יעבור לאחר
סיום התפילה ולאחריו כרגיל הקידוש.
על מנת לדייק את התזמון ואופן הכנת הקידוש יתכנו שינויים בשבועות הקרובים לאופן שבו
הדבר מבוצע.
שיעור חודשי ,על ידי מגוון דוברים.ות בשבתות אחר הצהרים אחת לחודש – ככל הנראה
באמצע החודש .פרטים נוספים יפורסמו לקראת חודש אב.
ועדת תרבות תכין תכנית פעילויות חצי שנתית לאישור תקציבי ותיאום בלוח השנה.

על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:
חבר – עופר קלאוזנר:
חבר – ספי מי זהב:
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______________________
______________________

