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בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום י"ד באב תשע"ג 12.7.2.
ברעננה
נוכחים:

ליאורה אופיר ,מאיר דהאן ,דרור הר-חן ,ספי מי זהב ,עופר קלאוזנר ,נעמה תמרי

ליו"ר נבחר:

מר דרור הר-חן.

על סדר היום:



תורנות קידושמוז וסעודה שלישית
היערכות לחגי תשרי וארועי החודש

הוחלט
 .2קידושמוז וסעודה שלישית:
א .הוחלט כי חברי הקהילה ישאו בעלות הקידושמוז השבועי והסעודה השלישית בתורנות
ב .הועד ירכוש מקופת הקהילה מצרכים בעלי תפוגה ארוכה ,לאיחסון במחסן ושימוש בשבתות
ג .החברים ירכשו את המצרכים הטריים בתורם
ד .הועד ידאג לאירגון קידושי שבת מברכין
 .1היערכות לחגי תשרי וארועי החודש:
א .דרור הר-חן הציג הצעת תקציב להמשך הפעילות הקהילתית .תקציב המסתמך על הכנסות מדמי
חבר ,תרומות שוטפות בשבתות והלוקח בחשבון את השתתפות החברים בקריאה בתורה
ב .הוחלט כי על מנת להמשיך בפעילות הקהילתית ,דמי החבר לשנת ה'תשע"ד ימשיכו לעמוד על סך
של  2,411ש"ח.
ג .הועד החליט על מועמדיו לחתני תורה ובראשית .דרור הר-חן יפנה אל החתנים המיועדים
ד .הוחלט כי בתיאום עם החתנים ,יערך קידוש חתנים כארוחת צהרים דמיושב בשמחת תורה לאחר
תפילת מוסף.
בתיאום עם החתנים ,הקהילה תישא בעלות הנוספת הנובעת מעריכת סעודה בישיבה.
ה .הוחלט לרכוש עוד ארבע מחיצות כבר לתקופת החגים .דרור הר-חן יפנה לאביתר הכהן לסיוע
בטיפול ברכישה
ו .הוחלט לתגבר את התאורה בעזרת נשים – ככל הנראה תאורה פלורסנטית לבנה שתתאים לקיים.
דרור הר-חן ומאיר דהאן ירכשו וירכיבו בהקדם
ז .על מנת לאפשר לכלל ההורים להתפלל ,הוחלט להיערך עם משחקיה ותורנות משפחות לתפילות
החג .ליאורה אופיר אחראית למשחקיה ותיפעולה.
ח .הוחלט כי עופר קלאוזנר ודרור הר-חן יפנו לחברים וישבצו בעלי תפקיד לתפילות השונות בחגים.
ט .דרור הר-חן הציג את הסטטיסטיקה המצטברת של מספר המתפללים בחגים .כ 01 -כיסאות
בגברים ובנשים כ"א .הוחלט להשתמש בכיסאות הכיתות במידת הצורך
י .הוחלט לרכוש סוכה
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:
חבר – עופר קלאוזנר:
חבר – נעמה תמרי:

______________________
______________________
______________________

