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ברעננה
מניין חוקי של חברי העמותה

נוכחים:

 .1עדכון תכנית אדריכלית מבנה קבע – החבר דרור הר-חן עדכן בפרטי התכנית האדריכלית כפי שהוסכמה עם
העיריה ואדריכל בית הספר.
 .2הסכם מבנה קבע – עירית רעננה –
א .החבר דרור הר-חן סקר את עיקרי ההסכם.
ב .החבר דרור הר-חן סקר את הערכת תקציב הבניה והמקורות הכספיים למימוש.
 .iהתקציב הראשוני הדרוש ,מקופת הקהילה ,ליציאה לדרך לאחר חתימה על ההסכם ,מבוסס על
יתרות המיועדות לכך בחשבון העמותה ,מימוש תקציב ועדת תמיכות והשלמת גיוס  0,,,11ש"ח
מכלל חברי הקהילה (כפי שהוחל לפני מספר שנים) בתשלומים על פי הצורך ובתיאום.
הערה :לתשלומים באשראי  -עמלת תשלומים תושת על התורמים אוטומטית בדף הסליקה.
ג .החבר דרור הר-חן סקר את התקציב השוטף הצפוי במבנה הקבע.
ד .נערך דיון בנוגע לסוגיות שונות העולות מהחוזה.
החברים מתבקשים להעביר הערות ,מכל סוג ובכל נושא ,לשינויים המתבקשים לדעתם בהסכם לחבר
דרור הר-חן ועו"ד אביתר הכהן.
הצעת החלטה – לפני חתימה על ההסכם עם העיריה ,עו"ד אביתר הכהן יערוך סבב שיפורים נוסף עם עירית
רעננה ,בהתייחס להערות שיתקבלו כדלעיל (סעיף .2ד ,).ובעקבותיו הועד יחתום על ההסכם עם עירית רעננה.
נערכה הצבעה  -ההצעה התקבלה ללא מתנגדים .נמנע אחד.
 .3בחירות לועד העמותה – חברי הועד לשנת תשע"ז :דגן זינגבוים ,דרור הר-חן ,מאיר דהאן ,מיכאל איפרגן ,ספי
מי זהב ,עופר קלאוזנר ,רון חן ,שמחה ארונסון
ספי מי זהב ,עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יחזיקו בזכויות החתימה על פי פרוטוקול מורשי חתימה כדלקמן:
חתימתם של שנים מהמורשים עד לסכום  ,1,111ש"ח ,ומעל לסכום זה דרושה חתימת שלושה.
 .4נקבעו חברים/ות לועדות שונות בקהילה -
ועדת תרבות – אורנה פישמן ,ארז ברט ,חגית אילוביץ' ,ליאורה אופיר ,נעמה תמרי ,ספי מי זהב
ועדת גיוס ומימון מבנה קבע – דן טולדנו ,דרור הר-חן ,יוסי פריד ,מאיר דהאן.
בהמשך לסעיף .2ב i.לעיל ,החבר מאיר דהאן יפנה מיידית (אל החברים שעדין לא השלימו את מלוא הסכום)
ויגייס את תרומת סך  0,,,11ש"ח למבנה הקבע.
ועדת עיצוב מבנה קבע – ארז ברט ,דרור הר-חן ,ירון צוברי ,מיכל בלאוגרונד ,קרן קלאוזנר ,שי בירן
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

________________________

חבר – עופר קלאוזנר:

________________________

