פרוטוקול
אספה כללית
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום ג' בתמוז תשע"ה  82ביוני 8225
ברעננה
מניין חוקי של חברי העמותה

נוכחים:
 .1דוח כספי

החבר דרור הר-חן סקר בפני האסיפה את הדוח הכספי לשנת 0214
 .2דוח מילולי
החבר דרור הר-חן סקר בפני האסיפה את הדוח המילולי לשנת 0214
 .3נערכה הצבעה
הדוחות הכספיים לשנת  0214והדוח המילולי לשנת  0214אושרו פה אחד ע"י האסיפה
הכללית.
 .4תקציב העמותה
החבר דרור הר-חן הציג את תקציב שנת  ,0215אשר מייצג גידול במספר החברים
וההכנסות הנובעות מכך מחד ,ואת ההשקעה הגדלה בפעילויות קהילתיות מאידך.
נערכה הצבעה ,והתקציב אושר פה אחד.
 .5מינוי בעלי תפקידים
הוחלט על חילופי גברי חלקיים בהרכב הועד .חברי הועד המכהן שנבחרו:
עופר קלאוזנר ,דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,ספי מי-זהב ,רון חן ,ליאורה אופיר ,דגן
זינגבוים ,מיכאל איפרגן ,חגית אילוביץ ונעמה תמרי.
אושר כי חברי ועדת ביקורת ממשיכים לכהן בתפקידם לשנה נוספת  -חברי ועדת
הביקורת :יואל נאמן ואלי סימון.
אושר המשך מינוי משרד רו"ח חיצוני לשנה נוספת  -משרד רו"ח חגי ולנשטין ושות' רואי
חשבון.
 .6עדכון לגבי הרחבת הפעילות והסכם השכירות בתיכון "אביב"
לאחר עדכון הקהילה בנושא ,נערכה הצבעה והוחלט כי הועד ובסיוע החבר עו"ד אלי
סיימון ,ימשיך לבחון לעומק את הנושא וישוב לאסיפה עם פרטים נוספים במועד שיקבע.

ארז ברט ימשיך לרכז ולהניע את הפעילות המשותפת של הקהילה ביחד עם בית הספר.

 .7רב קהילה
בדיון פתוח ובהמשך לשאילתא בנוגע למינוי רב לקהילה ,דן טולדנו הסביר את תהליך
בחירת מועמד לרב קהילה כפי שהתנהל בשנתיים האחרונות:
 מפגש עם הרבנים – הרב בלר ,הרב נויבירט – לייעוץ והכוונה בתהליך קביעת דרישות סף ותיאור משרה בהתאם לאופי הקהילה אילוץ תקציבי כי לרב המתמנה תהיה משרה עיקרית ,ואף דיור בעיר שאינם תלוייםבקהילה
 עד כה נבחנו מספר מועמדים – עדין לא נמצא מועמד שהועד ראה לנכון להביא בפניהאסיפה
 .8תורנות פתיחת בית הכנסת
הוחלט כי כלל החברים יטלו חלק בתורנות פתיחת בית הכנסת בשבתות.
הועד יקבע ויפרסם תורנות ,ויבהיר את נוהל התורנות.
 .9פעילות ועדת חסד
חברי הקהילה הביעו הערכה וביקשו להעביר ברכת יישר כח לועדת חסד בקהילה  -לורד
אלטשולר והיידי ארליך  -על פועלן המסור.
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

_________________________

חבר – עופר קלאוזנר:

________________________

