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בס"ד

פרוטוקול
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום ב' ,ז' בתשרי תשס"ח 6.10.08
ברעננה
נוכחים:

חיים אלוביץ ,דרור הר-חן ,יובל הרפז ,רון לוי ,רוני פינקוס ,עשהאל קרפיול.

ליו"ר נבחר:

רון לוי.

על סדר היום:

עדכון מצב כספי לאחר איסוף בחגים ,אפיקי השקעה ,קביעת מועד לאסיפת חברים
כללית וסדר יומה ,הקצאות תקציב לאירועי שמחת תורה ,פעילות ילדים.

מהלך הישיבה:
 .1דרור הר-חן סיכם את מצב חשבונות העמותה לאחר איסוף דמי החבר ודמי האחזקה בחגים.
א .כספי העמותה מסתכמים נכון לחודש אוקטובר  2008בכ550,000 -
ש"ח
ב .במהלך שארית חודשי השנה הקלנדרית ועד חודש פברואר 2009
יפדו תשלומים דחויים בסך של כ 90,000 -ש"ח נוספים
ג .פוטנציאל הגיוס מקרב החברים ,שעדין לא השלימו את תשלומי
הבניה הקבועים ,על סך  14,400ש"ח עומד על כ 75,000 -ש"ח
נוספים
ד .בקיזוז התקציב השוטף המתוכנן לשנת  ,2009ובהנחה של החזרי
עיריה בשיעור של  ,40%עומד לרשות העמותה סך של כ-
 900,000ש"ח להמשך פעילות בנית משכן הקבע
 .2בהתחשב בזמנים לא יציבים אלו ,נטיית חברי הועד היא לשמור את הכסף באפיק שקלי וסולידי.
דרור הר-חן יתייעץ עם ליאורה אופיר ועופרה אלטשולר.
 .3נקבע תאריך לאסיפה הכללית השנתית של חברי העמותה – מוצאי שבת קודש פרשת
"בראשית" ,כ"ו בתשרי תשס"ט 25 ,באוקטובר  ,2008בשעה  21:00בתיכון "אביב".
א .על סדר היום –
 .iעדכון מצב כספי של חשבונות העמותה ,והצגת
ההתקדמות בנושא בניית משכן הקבע.
 .iiאישור הדו"חות הכספיים לשנת .2007
 .iiiאישור התקציב לשנת .2009
 .ivאישור מורשי חתימה.
 .vאישור הועד המנהל.
 .viאישור ועדת ביקורת.
 .viiאישור רו"ח חיצוני לשנת .2009
 .viiiדיון בהצעת החלטה של הועד המנהל ,בנוגע
לפעילות ילדים בשבת בזמן התפילה.
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 .ixהצעות לסדר של חברי העמותה.
אביתר הכהן יתבקש לוודא שהתקנון המעודכן והחתום ,הופקד ונרשם כחוק אצל רשם
העמותות.
מספר חברים תורמים קידוש בוקר לרגל שמחת תורה .אושר תקציב של )כנדרש ועד(
 1,000ש"ח ,להשלמת הוצאות הקידוש.
ארוחת שמחת תורה -
א .אושר תקציב של )כנדרש ועד(  3,500ש"ח להשלמת הוצאת
האירוע
ב .כפועל יוצא ,יש לוודא שמי שאינו נוטל חלק בדמי האחזקה השנתיים
והשוטפים ,ומעונין להתארח בסעודה ישלם בהתאם לכך תעריף
שונה  -הועד החליט על  80ש"ח למבוגר ו 40 -ש"ח לילד.
על מנת להציג לחברים והמתפללים הקבועים ,תמונה מלאה על מצב גבית דמי האחזקה,
תיתלה רשימת גביה רלוונטית על לוח המודעות.

על החתום:
יו"ר – רון לוי:

______________________

חבר – רוני פינקוס:

______________________

חבר – יובל הרפז:

______________________

