
12.12.07                    ד"בס
    

  פרוטוקול
  
   מנהלישיבת ועד

  

  קהילת אחווה רעננה
  

  580386225. ר.ע
  

  12.12.07ח  " תשסבטבת' ד ביום האשר נתכנס
  

  רעננה, 5 דורי וברחב 
  
  

עשהאל קרפיול , רון לוי, יובל הרפז, עופר קלאוזנר, חיים אילוביץ:  כל חברי הועד   :נוכחים
  .סחן ורוני פינקו-דרור הר

  
  .רוני פינקוס    : ר"יו

  
  .והחלטות תפעוליות קביעת בעלי תפקידים  : על סדר היום

  
  
  : בוועד המנהלקביעת בעלי תפקידים. א

 רון לוי  :מעקב שוטף ותשלום, תאום, בדיקת בעל קורא מראש: אחראי בעלי קריאה .1
 עשהאל קרפיול ורוני פינקוס :מחליפים ותשלום, תאום: אחראי מסדרי בית הכנסת .2
.  יארגן רשימה של תורן מהוועד יובל הרפז :פתיחת וסגירה של בית הכנסת בכל התפילות .3

ונעילה של ספרי ,  בכל התפילותהתורן יהיה אחראי על פתיחה וסגירה של בית הכנסת בזמן
 .הקודש

 עשהאל קרפיול ורוני פינקוס, עופר קלאוזנר, יובל הרפז: גבאים בבית הכנסת יהיו .4
לשבת  םואירועי "חיובים "לגבאים לגבי של העליות והתראה" הגבאי"כנת עדכון שבועי של תו .5

 .חן-דרור הר: הקרובה
) חומש/סידור(מתנות , גביה מאורחים: בת מצוות של חברי הקהילה ואורחים/אחראי בר .6

 .יובל הרפז ועופר קלאוזנר:  עם בעל השמחהגקייטרינתיאום , הקדשות
 . יקבע בקיץ-אחראי מזגנים ומאווררים .7
עופר  : תניקיונו,  חריגיםםאירועיתאום ": פיסטוק"אחראי תיאום מול בית הספר והקפיטריה  .8

 .נר וחיים אילוביץקלאוז
 .חיים אילוביץ: אחראי ביטוחים .9

 .חן-דרור הר: גזבר הועד .10
 .חן-דרור הר: להנהלת חשבונות" גבאי"בדיקת אפשרות יישום תכנת  .11
 .חן-דרור הר: למנהל חשבונות חיצוניהעברת טיפול במשכורות מסדרים ובעלי קריאה  .12
 קרפיול עשהאל: אחראי גיוס תורמים ותאום תרומות .13
 .קרפיול עשהאלו חן-דרור הר :כתיבת נהלי ועד ומערכת הניהול והבקרה מול ועדת בניה .14
 .חן-דרור הר: ניהול החזרי כספים מול העירייה .15
 .ביתר הכהןארוני פינקוס ו, עשהאל קרפיול: ניהול מעקב בניה בעירייה .16
 יובל :נ" ותורנות חבר ועד ופתיחה בהכשעורים לילדים, קידושי שבת מברכים: ניהול תורניות .17

  .הרפז
  
  



עשהאל קרפיול , עופר קלאוזנר, חן-הר דרור: בעלי החתימה המורשים להוצאת כספים יהיו  .ב
 פ תקנון" ע)  40,000₪מעל  ( או שלושה חותמיםיםהוצאה מחייבת שנ כל. ורוני פינקוס

  . עופר ודרור ידאגו לסדר זאת מול הבנק.העמותה
) לועזי(ביום רביעי הראשון לחודש , על בסיס קבוע, הועד המנהל יתכנס  מדי חודש בחודשו  .ג

 .המיקום יקבע בהמשך, 21:45 שעהב
 . 13:30 בשעה , כמנחה גדולהרישאתתפילת מנחה בשבת קודש   .ד
ל חבריה החדשים במצב תכנון הבניה לעדכן את כ, הועד קורא לועדת בנייה להתכנס במהרה  .ה

 .וייעדה
לקביעת ,  בפרק זמן קרוב כפי שניתןךהועד קורא לועדת בניה בשיתוף עם ועדת תרבות להיער  .ו

 . של בית הכנסתאבן הפינה ותכנוןמועד 
 ךתיער) 15-סעיף א(ועדת בניה -וגיבוש נהלי ועד מנהל, מיד לאחר כינוסה של ועדת הבנייה  .ז

  . י הועדות של שתמשותפתישיבה 
  
  

  :על החתום
  
    ______________________  : רוני פינקוס–ר "יו
  

  ______________________  :זנראועופר קל –חבר 
  

  ______________________  :יובל הרפז –חבר 
  

  ______________________  : חיים אילוביץ–חבר 
  

  ______________________    : רון לוי–חבר 
  

  ______________________  :חן- דרור הר–חבר 
  

  ______________________  : עשהאל קרפיול–חבר 
  
  
  
  
  
 


