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 ברעננה
 
 

 .עשהאל קרפיול, עופר קלאוזנר, רוני פינקוס, רון לוי, יובל הרפז, חן-דרור הר  :נוכחים
 

 .חן-דרור הרמר  : ר נבחר"ליו
 

 .בעלי קריאה וחזנים, הכנות ומחירון לימים הנוראים, 2009סקירת תקציב לשנת  : סדר היוםעל
 

 :מהלך הישיבה
 

 לחבר על פי הגדרת התקנון(שיב המבוסס על חברי העמותה בלבד תחחן עידכן כי ב-דרור הר .1
לט  הוח,עקב כך. 2009 אין ביכולתנו להעמיד תקציב לפעילות השוטפת בשנת ,)עמותה מן המנין

 .לגבות דמי אחזקה שוטפים מהמתפללים הקבועים ולא רק מחברי העמותה
 

 -התעריפים הבאים נקבעו  .2

 
 למשפחה₪  1,100 –דמי אחזקה שנתיים לחברי העמותה ומתפללים קבועים  .א

  -מקומות לאורחים  .ב
i.  אשר )  כאחדחברים ומתפללים קבועים(אורח המבקר מתפללים

 לכסא ח" ש50 –שילמו דמי אחזקה 
ii. 500 –לל קבוע שבחר לא לשלם דמי אחזקה שנתיים מתפ  ₪

 לכסא

iii.  לכסא₪  250 –אורח לימים הנוראים בלבד 
 

 .המחירון יתלה בבית הכנסת בשבת
 

למתפללים הקבועים יועבר מכתב המפרט ומסביר את הצורך בהשתתפותם באחזקה  .3
 .השוטפת של בית הכנסת

ור מקומות הישיבה בימים יובל הרפז ועופר קלאוזנר ירכזו את נושא רישום וסיד .4
 .הנוראים

בשני מוצאי השבתות שבהם נתכנס לאמירת , השנה יהיו שני מועדים לרישום ותשלום .5
 .סליחות

תקיעה וקריאות לימים , הגבאים מסכמים בימים אלו את רשימת בעלי התפילה .6
 .הנוראים

 –השנה -חן יפנה לאביתר הכהן וזאת על מנת שיארגן קידוש קל לימי ראש-דרור הר .7
 .בין שחרית לתקיעות

 .רוני פינקוס אחראי לתיאום וכיוון מיזוג האוויר בימים הנוראים .8



 .מפות נוספות ולכביסת המפות הקיימות, רון לוי אחראי לקנית גליל לבד לבן .9
 

ועקב המחסור ,  לעיר אחרת משנים קודמות עקב המעבר של בעל הקורא–בעלי קריאה  .10
 –הוחלט לבצע במקביל מספר פעולות , בקורא קבוע

 
כצעד ראשון תתלה מודעה .  בתשלוםולגייס בעל קורא קבועלנסות  .א

 .חן יכין מודעה- דרור הר.עקיבא-בסניף בני

חן -ודרור הר, רון לוי ירכז את רשימת הקריאות לחודשים קרובות .ב
 .יעלה את הרשימה לאתר

 .הציבור יוזמן להצטרף ולקרוא

מצווה -עשי קרפיול יכין את רשימת הקריאות שחופפות קריאות בר .ג
רון לוי יבדוק אם המתפללים יכולים לקרוא את . של המתפללים

 פרשת בר המצווה שלהם

 

הכרחית )  $-ח ל" ש4.00לפי שער של  $ 3,600(ח " ש14,400הובהר שוב כי גבית  .11
 בבנק –יש לוודא כי אופציות ההלוואה . גיוס תרומות גדולותעל מנת ליצור מומנטום ל

 .או בכרטיס אשראי פתוחות
 .עשי קרפיול יבדוק ויחדד את פרטי האופציה הבנקאית עם רועי אופיר

 .חן יבדוק ויחדד את פרטי אופצית כרטיסי האשראי עם אביתר הכהן-דרור הר

עשי .  50,000$גודל של ת בסדר ים פוטנציאליים הביעו ענין בתרומומספר תורמ .12
 .קרפיול יפנה לתורמים אלו כדי לגייס את הכסף

ובהתאם לגיוס הכסף תתחיל בהכנות , ועדת בניה ממשיכה לפעול להשגת ההיתרים .13
 .לבניה בפועל לאחר החורף

 
 :על החתום

 
  ______________________ :חן-דרור הר –ר "יו
 

 ______________________ : רוני פינקוס–חבר 
 

 ______________________ :יובל הרפז –חבר 


