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, עדכון תהליך החלטות בניה, סיכום נוהל פעילות ילדים בזמן תפילת שחרית בשבת : על סדר היום
 .גבית כספים

 
 .יובל הרפז הציג לנערות את התכנית לפעילות הילדים בזמן תפילת שחרית בשבת .1

a. שיעור . תישאר במתכונת הנוכחית) ואילך' מכיתה ד( הבוגרים הפעילות לילדים, בשלב זה
 בין המבוגרים שהתנדבו לכך, שמנהל דן טולדנווזאת בסבב , וממתק לאחר קדושת מוסף

b.  במתכונת הבאה) 'מגילאי גן ועד כיתה ג(הנערות יפעילו את הילדים הצעירים: 

i. שתי נערות בכל שבת 

ii.  9:30ח לנערות כיתה בשעה יפת, )אחראי פתיחה(תורן השבת מטעם הועד 

iii.  9:45הנערות יכינו את הכיתה לתחילת פעילות בשעה 

iv.  יעזור להביא את הילדים לפעילות) אחראי פתיחה(תורן השבת מטעם הועד 

v.  20 –ועליו הוסכם ,  על פי הנוסח שהכין יובל הרפז–הנערות יתפללו עם הילדים 
 דקות

vi. 10 –בנושא פרשת השבוע או פעילויות אחרות /משחק ו/הנערות יעבירו שיעור 
 דקות

vii.  אם על ידי תורן ,  דן טולדנו יקבע תורנות ממתק לילדים הצעירים-חלוקת ממתק
ובכל מקרה הועד , או על בסיס סבב השיעורים הקודם/ו, השבת מטעם הועד

 אחראי לוודא שיש ממתק לפעילות

viii. במתכונת אליה הילדים רגילים , הועד יספק סידורי תפילה לילדים- 

 סידורים 20והוחלט לרכוש בשלב ראשון , ח" ש34סידור הינה עלות  .1
 ). ח" ש680כ "סה(

 חן יטפל ברכישה-דרור הר .2

 הועד מזמין את הציבור לתרום ולהקדיש למטרה זו .3

c.  הודעה תצא עם סיום ההכנות על ידי הנערות–הפעילות תחל בעוד שבועיים  

d. התורנות תנוהל על ידי הנערות 

e.  איילת , שחר מי זהב, הודיה כהן אדיב, ליאור ברט, מורן אופיר, חן אופיר -הנערות

 אדר קרפיול, סיימון

f.  ח " ש3,900(ח לנערה לכל ארבע שבתות מצטברות " ש150הועד אישר תגמול ותמריץ של
 ) שבתות52-ל

g. ח לשנה זו" ש4,600 -סך כל התקציב הנראה לעין שהוקצה לפעילות עומד על כ 



 בנית משכן הקבע .2

a. טרום (ואת האומדנים , את הכנת התוכניות הועדה מתעתדת לסיים –דכון מועדת בניה ע
 31/12/2008עד ) מכרז

b. יתפרסם מועד לאסיפה, תאשר את הנתוניםתבחן וולאחר שהועדה , לאחר קבלת האומדנים ,
 :ובה סדר היום מתוכנן כדלקמן

i. הצגת  אומדנים לביצוע שלד מרתף 

ii.  של העמותההצגת  תזרים המזומנים העדכני 

iii. המחשת הביצוע המתוכנן בעזרת איורים ושרטוטים 

iv. קבלת החלטה על ידי האסיפה בנושא תחילת הבניה 

c. על מנת לעמוד בדרישות התקנון, הועד החליט שעל מנת לשמור על רוח הוגנת בין החברים ,
זכות ההצבעה תהיה רק למי שהשלים את התחיבויותיו , החלטות הועד והאסיפות הקודמות

 ). ח לבניה" ש14,400ם תשלו(
על , שלום שבוצע בפועלתדינם כ, תשלומים דחויים שנתקבלו בגזברות, כפי שנהגנו עד כה

 . להשלים את התשלום לפני האסיפה–הועד קורא לכל החברים , כן

 .ולפני אסיפת החברים, מועד הישיבה הבאה יקבע לאחר חנוכה .3

 
 :על החתום
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