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בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום י"ב אב תשפ"ב 9.8.22
ברעננה
נוכחים:

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

ליו"ר נבחר:

מר דרור הר-חן.

על סדר היום:




היערכות לחגי תשרי
מעקב משימות וטיפול
דיון והחלטות לתכניות לחודשים הקרובים

הוחלט
 .1לקראת חגי תשרי -
א .תשלומים:
 .iחברי קהילה  -דמי חבר שנתיים –  1,400ש"ח ,מקום עבור אורח בן בית –  50ש"ח
 .iiאורחים  -מקום עבור אורח שאינו משלם דמי חבר שנתיים –  300ש"ח
ב .חלוקת משימות:
 .iגבאים – עופר ,דרור
 .iiשיבוץ בעלי תפקידים בתפילות – שמוליק ,דרור ,עופר
 .iiiגביה ,רישום וסידור ישיבה – דרור
 .ivגבאות – עופר ,דרור
 .vקיטלים – ספי
 .viקידושי ר"ה  -עופר
 .viiשמחת תורה
 קידוש הקפות – קידוש ועד
 תיערך סעודת צהרים קהילתית לאחר התפילה .הסעודה
תהיה מבוססת על השתתפות כלל המשתתפים בהכנת
מנות אוכל כפי שהיה נהוג לפני הקורונה .אחריות –
ועדת תרבות  +ועד
 קידוש חתנים בתיאום ובנפרד בהמשך השנה
 .viiiציוד נדרש לחגים – כיסאות ,תאורה וכד' שניתן לגייס מהעיריה – עופר ,דרור
 .2מעקב משימות וטיפול –
א .תכנית ועדת תרבות  -אושרה חריגת תקציב (נוסף) ע"ס  5,000ש"ח לפעילות קהילתית
לשנת 2022
ב .תיכון "אביב" – אביתר ימשיך בפניה לקדם את הנושאים הבאים:
 .iניקיון
 .iiתאורה – באמפי התפילה ,בקפיטריה ,חדר ס"ת – בכל המקומות נדרשת
החלפת נורות ובעדיפות להחלפת גופי תאורה כפי שבוצע במקומות אחרים
בבית הספר
 .iiiמפתח חירום לגישה לדפריבולטור שבאולם הספורט
 .ivברז  /כיור כהנים

ג.
ד.
ה.
ו.

פרוכות לעמוד חזן ובמת קריאה בתורה – אביתר יבדוק אפשרויות ועלויות ,יפורסם בקהילה
קול קורא למעונינים לתרום
ד"ת בסיום התפילה – בוצע ניסיון והתגלו קשיים טכניים בהכנת הקידוש בפורמט סדר תפילה
זה ,הועד יבחן רעיונות לפתור זאת לאחר חופשות הקיץ
שיעורים חודשיים קהילתיים – עדין בבדיקה ,עדכון בקרוב
סעודה שלישית – עופר יבצע בדיקה וימליץ על האופן הנכון לקיומה ואחזקתה

על החתום:
______________________
______________________
______________________

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

-

