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 ברעננה
 
 

 ,עשהאל קרפיול, רוני פינקוס,  לוירון, חן-דרור הר, עופר קלאוזנר  :נוכחים
 אביתר הכהן, ארז ברט, משה מכטינגר

 
 .עשהאל קרפיולמר  : ר נבחר"ליו

 

 משך הכנות לטכס הנחת אבן פינהה :על סדר היום
 

 :מהלך הישיבה
 
 

לקראת טכס הנחת אבן . משה מכטינגר ועשהאל קרפיול עדכנו בנוגע לפגישתם עם מר צבי קניג .1
 .הזמנות ומודעות, דיגלול האתר,  ישור הקרקע באתר–ישא בעלות בצע ותהעיריה ת, הפינה

 
 . ופרטי ההזמנההתכנית האמנותית, זהות וסדר הדובריםהתקבלה החלטה לגבי  .2

 
 ".פרחי רעננה"נבדקת אפשרות להזמין את מקהלת 

 
 .כבר מתואמת, הרב יצחק פרץ, רוני פינקוס עדכן כי הסעת רב העיר

 
הופיע בפני הועד ועדכן , טכס הנחת אבן הפינהבתוכן  המרכז את נושא ה–ארז ברט  .3

הכוללת ) ציוד וסידור(התקבלה לציוד והקמת האירוע ש") חוויות(" הצעת המחיר לגבי
 הצעת – תקליטן, שולחנות, כיסאות, גנרטורים, תאורה,  ציוד הגברה–בין השאר 

עקב העיתוי שמושפע גם מראש , על פי ארז ברט. ח" ש12,500 -המחיר עומדת על כ
חירה וגם סיום שנת הלימודים נתקשה להשיג הצעה מקבילה בהיקפה ובמ, חודש סיון

 .של זו
 

 .התקבלה החלטה לנהל משא ומתן סופי ולסגור

  

מגילת היסוד ואת הנוסח של לאת התצורות השונות האפשריות ברט  הציג ארז ,כמו כן .4
 .ההצעה הינה מהאמן גד פריימן. המגילה
 .ח" ש2,500 –גזרי ניר , ח" ש750 – הדפס –עלויות 

 
 .הנוסח אושר ונבחרה תצורה

 .ולתלות בבית הכנסת מגילת גזרי ניר,  מגילת הדפסהתקבלה החלטה לטמון
 

 -אבן פינה  .5
. משרידי בית המקדש, רוני פינקוס עדכן שאושרה ותואמה קבלת אבן מירושלים



 .התיאום בוצע מול הגורמים המוסמכים
 .עשהאל קרפיול עדכן שהתקבלה אבן ממחנה ההשמדה אושוויץ

 .וארז ברט עדכן כי הנושא בבדיקה, ל עדין חסרה"לזכר חללי צה, אבן שלישית
 

 .על האבנים תבוצע חריטה

 

  -הסעדה  .6
 .ההצעה נראתה מופרזת בסגנונה והיקפה"). חוויות("ארז ברט הציג הצעת מחיר 

מתאימה להיקף ) ח" ש4,000 -כ(ההצעה "). חזי("עשהאל קרפיול הציג הצעת מחיר 
 . והסגנון המתבקשים

 
אביתר הכהן יטפל . ולסגור, )קבלת פנים( להצעה שתיה חמה הוחלט לבקש להוסיף

 .בנושא
 

 -תיאום משטרתי  .7
 .רוני פינקוס עדכן כי הוגשה בקשה למשטרה לתאום הארוע

שצריכים לחתום בפניהם , הם מזמנים את נציגי הקהילה, לאחר בדיקה, על פי רוב
 .ולהתחייב שלא תהיה הפרעה לצבור פרט לארוע

 .צעשלב זה עדין לא בו

 
 :הערכת התקציב מעודכנת לאירוע .8

 ח"ש 12,500  ציוד
 ח"ש 4,000  קייטרינג
 ח"ש 3,250  מגילות
 ) הערכה שמדובר בסכום נמוך–אין הצעה (   חריטה
 1,500$  שלט

 ח"ש 5,000 בלתי צפוי
_____________________ 

 ח" ש30,000  כ "סה

 
הקהילה חבה . דמי השכירותפנה לקבלת תשלום ל" אביב"רוני פינקוס הודיע שתיכון  .9

 .2008ומפרעה לשנת , 2007דמי שכירות לשנת 
 

 X 4(ח " ש26,400סך של ) על בסיס החוזה וקבלות העבר(הוחלט להעביר תשלום 
לפרעון בחודשים (ועוד שני תשלומים דחויים , )2007לשנת (במזומן ) ח" ש6,600

 .ח כל אחד" ש13,200על סך ) יולי ואוקטובר

 
 

 :על החתום
 
  ______________________ :קרפיול עשהאל –ר "יו
 

 ______________________ : רוני פינקוס–חבר 
 

 ______________________ :חן-דרור הר –חבר 
 


