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 ברעננה
 

 .      כל חברי ועד העמותה    :נוכחים
 
 

 .מר רון לוי:   ר הישיבה נבחר"ליו

 
 .ר העמותה ונושאים שוטפים"בחירת יו : על סדר היום

 

 הוחלט
 

  –ר "בחירת יו .1
 .רים משותפים של העמותה"הוועד בחר באביתר הכהן ועשהאל קרפיול לשמש כיו

 
  -הכנסת-נוסח התפילה בבית .2

 .הכנסת הינו רינת ישראל נוסח ספרד-נוסח התפילה בבית
 

  -אחדות הקהילה  .3
ולפיכך מדגיש בפני החברים את חשיבות קיומו , הוועד הביע את החשיבות שבאחדות הקהילה

 . בלבד במסגרת הקהילהשל מנין אחד
 

  -פעילות ועדת תרבות .  4
הוועד מבקש מועדת תרבות להקפיד לפני כל אירוע לקחת שתי הצעות מחיר לכל ספק  .א

 .ולהיות רגישים יותר לעלויות של האירועים
הועדה מתבקשת לתאם עם בני כהן אדיב את ההתחשבנות הצפויה לפני כל אירוע בכדי  .ב

 .בעברלמנוע אי הבנות כפי שהיו 
 

  –הכנסת -שמחות חיצוניות בבית.   5
איש הקשר ידריך את בעלי השמחה . הוחלט כי איש הקשר לבעלי השמחה יהיה רוני פינקוס .א

 . ויוודא כי האורחים יגיעו בלבוש הולם ויקפידו שלא לחלל שבת
. לחתן ₪ 400 -מצווה ו-לבר ₪ 800: אושררה כי בעלי שמחות חיצוניות ישלמו כדלקמן .ב

 שבתות קודם לשבת בה הוא 4הכנסת במשך -מצווה להגיע לבית-יחויב כל חתן בר, בנוסף
 .בכדי להרגילו, חוגג

לבעלי השמחות החיצוניות יומלץ בחום לקיים קידוש בתום התפילה בכדי לקיים סעודת  .ג
 .משמעית לעשות זאת-אך הם לא יחויבו חד, מצווה

 
  -קידוש משפחת סביר .   6



הכנסת -בית). פרשת קורח( לרגל נישואי בן המשפחה צפוי בעוד כחודש הקידוש של משפחת סביר
 .ס"ייקח על עצמו את הקידוש כהוקרה למשפחה שתרמה את ספר התורה לביהכנ

 
  -הודעות לבעלי תפקידים .   7

 .      רון לוי לקח על עצמו להודיע לכל בעלי התורנות בכדי למנוע אי הבנות כפי שקרה בעבר
 
  -ית הספר לאחר השימוש בשבת סידור ב.   8

.    הספר לאחר השימוש בשבת-הספר לגבי מצב בית-לאחרונה התקבלו תלונות מהנהלת בית .א
מטרתנו לשמור על יחסים טובים עם ההנהלה ולמנוע כל פתח , למרות שרובן אינן נכונות
 .לתלונות מכל סוג שהוא

הספר מידי יום ראשון - את ביתהספר בכדי שינקה-נבדקת האפשרות להעסיק את המנקה של בית .ב
תשובה צפויה בשבועות ). ובפרט אחרי שבתות בהן נערך קידוש(לפני תחילת הלימודים 

 .ייתכן גם שניתן יהיה להעסיקו בסידור חלקי של בית הכנסת בימי שישי. הקרובים
 .שבת-הכנסת במוצאי-יש לוודא שטיפה של אזור בית, בינתיים .ג

 
  -מזגנים .   9

בני כהן .  15,000₪ -ת של סגן ראש העיר יואל אזרזר לתקצב את עלות המיזוג ביש התחייבו .א
י "ההקצאה לטובת העמותה כבר אושרה ע.(אדיב יבדוק עם יואל אזרזר את פרעון ההתחייבות

 ).ועדת ההקצאות יש לוודא שאכן הכסף יועבר במלואו ללא קיזוז כפי שקרה בשנה שחלפה
בפגישה תיבדק אפשרות ביטול הצורך במפעיל . השבועהספר -ישנה פגישה עם הנהלת בית .ב

 .מזגנים מידי יום שישי בצהרים
 

  -סידור בית הכנסת .  10
 .יש לוודא שהמסדרים ייקחו את סט המפתחות עד יום חמישי .א
 .המסדרים צריכים להופיע כדי לנהל את הסידור של גם במוצאי שבת .ב
הוועד מביע מורת רוח מן . בימי שישיהופעה לתורנות הסידור -ישנה תופעה מסוימת של אי .ג

 .התופעה ומבהיר כי תישקל אפשרות לנקוט בסנקציות כלפי מי שאינם ממלאים את חובתם זאת
 

  -דמי חבר לחברים חדשים .   11
 .כנהוג בשנה האחרונה ₪ 800דמי החבר לחברים חדשים יעמדו על  .א
ל האפשרות לקחת הפרש תישק, השנה-השנה לראש-היות והחברים הנוכחיים משלמים מראש .ב

 .יחסי מחברים אלו לקראת סוף השנה הבאה
 

  -השתתפות אורחים באירועי הקהילה .  12
אורחים ישלמו סכום , לפיכך,        הוחלט כי ברצון הקהילה לעודד הצטרפות חברים חדשים לקהילה

ירועי אורחים יחשבו רק מי שמשתתפים פעם ראשונה בא, לעניין זה. השתתפות זהה לחברים
ישלמו את הסכום הדיפרנציאלי , שמשתתפים באירועי הקהילה יותר מפעם אחת, אורחים. הקהילה

 .כפי שיקבע מעת לעת
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