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  פרוטוקול

  ישיבת ועד מנהל

  קהילת אחווה רעננה

  580386225. ר.ע

  4.6.10ע "ב בסיון תש"אשר נתכנסה ביום כ

  ברעננה

  
  

יחיאל , שמחה אהרונסון, רועי אופיר, עמיחי רוזנברג, שהאל קרפיולע: חברי הועד  : נוכחים 

  .יוסי פריד, רוני פינקוס, מוסקל

  .עשהאל קרפיול  :ר"יו

  .יוסי פריד    :רשם

  .תאום פגישה חודשית ושונות, תאום ועדות, דוחות כספיים, פטור ממס רכישה, ביטוח  :ל סדר היוםע

  

 ביטוח .1
מ לבדוק אפשרות להוזיל את סך תשלומי "סוכני ביטוח נוספים ע 2עמיחי רוזנברג יבקש הצעה מ

  .הביטוח שהקהילה משלמת 
  

 פטור ממס רכישה .2
  . עזרה מקצועית יפנה לעורך דין מהתחום  עמיחי ינסה לטפל בנושא ובמידה ויראה שצריך

 

 דוחות כספיים .3
לאישור  21:30ביוני בשעה  19 -  ה, תמוז' ז" חוקת"פרשת ש "תזומן אסיפה כללית למוצ

  .של העמותהוהדוח המילולי הדוחות הכספיים 
לתלות על לוח ו, ח במייל את הדוחות ולשל,באחריות שמחה לעדכן במייל על מועד האסיפה 

  . העתק נוסף  המודעות
 

 תאום אסיפות .4
באחריות  –לחודש  15ה ' ניתאי ליום ג+ ת ביקורתוועד+ תזומן אספת וועד נוספת של הוועד 

  . לזמן את הנוכחים עשי ושמחה 
 

 תאום פגישה חודשית .5
ה הפגישה הקרובה  "בע, לחודש  1ש הראשון אחרי ה "הוחלט על פגישה חודשית כל מוצ

  . 7דירה  19ליולי בבית משפחת פריד הסחלב  3ש ה "במוצ
  

 שונות .6
 . ארון הקודש והמחיצות , מכטינגר לתקן את הגלגלים של הבמהעשי יבקש ממשה  .1
יעורים לילדים בזמן נבדקת אפשרות לאתר בחורה שתהיה אחראית באופן קבוע על הש .2

  .התפילה



 7.6.10                    ד "בס

 
חיליק יבדוק עם סגן מנהל בית הספר את  - בעקבות השיפוץ שהקפיטריה עומדת לעבור .3

 : הנושאים הבאים
   .במסגרת השיפוץ תמה מתוכנן להיעשו  .א
  .   לוודא שלא יקטינו את שטח אולם התפילה  .ב
 . בתקופת השיפוץ  שלא תהיה פגיעה באולפ התפילה לוודא   .ג

 . גישה לוועד ולמפקח הבניה רוני יזמן פ .4
  
  
  
  
  

  :על החתום
  
  _________________________  :עשהאל קרפיול - ר "יו

  _________________________  :רוני פינקוס -חבר 

  _________________________  :עמיחי רוזנברג -חבר 

  _________________________  :רועי אופיר -חבר 

  _________________________  :שמחה אהרונסון -חבר 

  _________________________  :יחיאל מוסקל -חבר 

  _________________________    :יוסי פריד -חבר 


