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  7.4.10  ע"תש ניסןב ד"כביום  האשר נתכנס
  

  רעננהב 
  

  

שמחה  ,רוני פינקוס, עמיחי רוזנברג ,רועי אופיר ,עשי קרפיול: חברי הועד   :וכחיםנ

  .יוסי פריד ,ארונסון
  

  .עשהאל קרפיול    : ר"יו
  

 46אישור סעיף , ג בעומר ושבועות"פעילות ל, תורנויות ,אולם התפילה בתיכון אביב  : על סדר היום
  .מבנה הקבע, העברת חשבונות הבנק של העמותה, לעמותה

  
  
 אולם התפילה –תיכון אביב  .1

באחריות חיליק לברר אפשרויות מיזוג האויר באיזור . התנסות בתפילה באמפי היתה חיובית .1
 .ס אפשרות להתפלל באמפי בקביעות"זה ולבדוק מול ביה

קיימו פגישת בירור מפורטת יוסי ושמחה י, ס פעמונים"בהמשך לבירור ראשוני בביה .2
אחסון , שטח רצפה(יש להכין רשימה של כל הדרישות לקיום תפילה במקום . ס"בביה

 .וכן רקע כללי על הקהילה) מיקום נטילת ידיים ועוד', שולחן וכו, לארון קודש
  
 
 תורנויות .2

 בחוקותי-בהראדיב בשבת -קום וכהן' חלפת קידוש עם משולנשטין ה' וודא עם משיחיליק  .1
 .עדכן בהתאם את הרשימהיו

ויעדכן את , וילך-אלטשולר לגבי קריאת התורה וקידוש בשבת ניצבים' יוסי יבדוק עם מש .2
 .חיליק

, יים בשנה הקרובהעד על אירועי בר מצוה וכדומה שצפויש לבקש מהחברים להודיע לוו .3
 .את התורנויותכדי שהוועד יוכל להתאים 

  
 
 ושבועות ג בעומר"ת ליופעילו .3

 .ג בעומר"את ההכנות לפעילות בל עשי יבדוק מול ועדת תרבות .1
 .רועי יתאם את מעבירי השיעורים לערב שבועות .2

  
 
 לעמותה 46אישור סעיף  .4

מאחר וטרם הוסר . ברשויות המסהקרקע לבנין הקבע  הקצאת נקבע מס רכישה על לעמותה .1
 ,לפיכך1.1.2010 -ב 46היא כי לעמותה לא יחודש אישור בגין סעיף  הערכהה, החוב

 13 -כי במידה והעניין לא ייפתר בפגישתו של אביתר הכהן עם רשויות המס ב הוחלט
שיפעל לסידור האישורים ברשויות כך שמס  חיצוני ד"עו יועבר הטיפול למשרד, לחודש

המשך הטיפול באחריות עמיחי  .46הרכישה יבוטל והעמותה תוכל לקבל אישור לסעיף 
  .ורוני

  



 8.4.10                    ד"בס

-2- 

  
 חשבונות הבנק של העמותה .5

 .הוסכם להעביר את חשבונות הבנק של העמותה לבנק הפועלים .1
 
 
 מבנה הקבע .6

ח סיון "רמיום מימוש החלטת העמותה הסכום הקיים בקופת הבניה ל הוועד אישר לנצל את .1
 :לביצוע השלב הראשון בבנית מבנה הקבע 23.05.2009ט "תשס

, ד"ממ, קירות תומכים, יציקת משטח בטון, "כלונסאות"העמדת , פירה בקרקעח"
הערכת עלות הביצוע השלב .  עמודים ותשתית ביוב וחשמל ללא העמדת המעטפת

 ".ח"ש  300-500,000ל כ"הראשוני הנ
 .ד לליווי משפטי של החוזים"יבוצעו פעולות נילוות של גידור ורכישת ביטוח וכן שכירת עו .2
  

  . יקיימו דיון לבירור דרכים למינוף ההתקדמות בבניה לצורך שיווק ופרסום הבניהעשי ויוסי 
  
  
  
  

  :על החתום
  
    ______________________  :עשהאל קרפיול –ר "יו
  

  ______________________  :רוני פינקוס –חבר 
  

  ______________________  :שמחה ארונסון –חבר 
  

  ______________________  :רועי אופיר –חבר 
  

  ______________________  :חיליק מוסקל –חבר 
  

  ______________________  :עמיחי רוזנברג –חבר 
  

  ______________________    :יוסי פריד –חבר 


