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בס"ד

פרוטוקול
ישיבת ועד מנהל
קהילת אחווה רעננה
ע.ר580386225 .
אשר נתכנסה ביום כ"ח בתשרי תשס"ט 27.10.08
ברעננה
נוכחים:

חברי הועד :חיים אילוביץ ,מאיר דהאן ,דרור הר-חן ,יובל הרפז ,דן טולדנו ,אלי
סיימון ,עופר קלאוזנר
חבר ועד יוצא :עשהאל קרפיול

יו"ר:

דרור הר-חן.

על סדר היום:

קביעת בעלי תפקידים והחלטות תפעוליות ,עדכון בנוגע לפגישה עם מפקח הבניה.
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אחראי בעלי קריאה :בדיקת בעל קורא מראש ,תאום ,מעקב שוטף ותשלום :מאיר דהאן
 .aאמיר פינקוס ישתדל לקרוא פרשה מלאה פעם בחודש
 .bיבדק עם גבריאל לודן אם הוא מעונין ויכול גם כן להתחייב לשבת אחת בחודש
 .cבשבתות הנותרות יקראו בני הנוער ,מתוגברים במבוגרים ,בתורנות .כל קורא יקרא
כיכולתו ,ובהשלימו  7עולים יזוכה כבקריאת פרשה שלמה
 .dעל מנת להניע ולהטמיע את התהליך ,מאיר דהאן יאסוף את בני הנוער ויתאם איתם ציפיות
ואחריות
 .eהקריאה בתורה מתוקצבת ,והועד ישתמש בתקציב על מנת לרתום ולתגמל את בני הנוער
 .fמנחה בשבת – אמיר פינקוס התנדב לקרוא לפי תיאום מראש
אחראי מסדרי בית הכנסת :תאום ,מחליפים ותשלום :עופר קלאוזנר
 .aבחודש מנובמבר  2008מתחלפים המסדרים ,ויהיו גל ולנשטין ואמיר פינקוס
 .bסידור סעודה שלישית – אמיר פינקוס התנדב למשימה זו באופן קבוע
 .cעופר קלאוזנר יכין מחדש תיק סידור בית כנסת הכולל  -נוהל ,תרשימים ודף חתימות
למסדרים
פתיחת וסגירה של בית הכנסת בכל התפילות :דן טולדנו יארגן רשימה של תורן מהוועד .התורן
יהיה אחראי על פתיחה וסגירה של בית הכנסת בזמן בכל התפילות ,ונעילה של ספרי הקודש.
גבאים בבית הכנסת יהיו :יובל הרפז ,עופר קלאוזנר.
הועד מבקש מעשהאל קרפיול ורוני פינקוס לחפוף בצורה מסודרת ולאורך תקופה מספקת את
הגבאים החדשים ,ולעיתים ועל פי הצורך לשאת בתפקיד באופן לא קבוע.
עדכון שבועי של תוכנת "הגבאי" של העליות והתראה לגבאים לגבי "חיובים" ואירועים לשבת
הקרובה :יובל הרפז ועופר קלאוזנר.
כחלק מחידוש המנוי לתוכנה ,יזמין דרור הר-חן דיסק התקנה עדכני.
אחראי בר/בת מצוות של חברי הקהילה ואורחים :גביה מאורחים ,מתנות )סידור/חומש( הקדשות,
תיאום קייטרינג עם בעל השמחה :חיים אילוביץ ואלי סיימון.
אחראי מזגנים ומאווררים -יקבע בקיץ.
אחראי תיאום מול בית הספר והקפיטריה "פיסטוק" :תאום אירועים חריגים ,ניקיונות  :מאיר דהאן
וחיים אילוביץ.
משימה ראשונה ומיידית הינה הבהרת מצב )חוסר( הניקיון המחפיר בו אנו נתקלים.

 .9אחראי ביטוחים :חיים אילוביץ.
 .10גזבר הועד :דרור הר-חן.
 .11העברת טיפול במשכורות מסדרים ובעלי קריאה למנהל חשבונות חיצוני :דרור הר-חן.
 .12אחראי גיוס תורמים ותאום תרומות :אלי סיימון ועשהאל קרפיול
 .13השלמת כתיבת נהלי ועד ומערכת הניהול והבקרה מול ועדת בניה :דרור הר-חן ועשהאל קרפיול.
 .14ניהול החזרי כספים מול העירייה :דרור הר-חן.
 .15בעלי החתימה המורשים להוצאת כספים יהיו :דרור הר-חן ,עופר קלאוזנר ,אלי סיימון וחיים
אילוביץ .כל הוצאה מחייבת שנים או שלושה חותמים )מעל  (₪ 40,000ע"פ תקנון העמותה .דרור
הר-חן ידאג לסדר זאת מול הבנק.
 .16פעילות ילדים בשבת בבוקר
 .aיובל הרפז יכין נוהל ונוסח לפעילות.
 .bעל מנת להבטיח התנעה קלה והמשכיות בנוסח ,יפנה הועד לנערות על מנת לבצע את
הפעילות.
 .cמשפחות הקהילה ישתתפו בתורנות בסיוע לנערות.
 .dבחודש הקרוב ,ועד שהפעילות בנוסחה החדש תיכנס לתוקף ,ימשכו שיעורי הילדים
הנהוגים היום.
 .17הועד החליט להנהיג דבר תורה קצר בן  5-10דקות ,מעניני הפרשה ,בערב שבת ,בין קבלת שבת
לערבית.
על פי ההחלטה ,תיקבע תורנות בין החברים המעונינים לקחת חלק .הועד קורא לחברים להשתתף
בפעילות זו.
 .18ניהול תורניות :קידושי שבת מברכים ,שעורים לילדים ,דבר תורה בערב שבת ,ותורנות חבר ועד
ופתיחה בהכ"נ :דן טולדנו.
 .19פעילות קהילתית  -ועדת תרבות
 .aועדת תרבות תפיק תכנית אירועים לשנה הקרובה
 .bלישיבת הועד הבאה יזומן נציג ועדת תרבות על מנת להציג את התכנית
 .cהועד קורא לועדת תרבות ,ולכלל החברים ,להוסיף פעילויות נוספות  -מתוקצבות ולא
מתוקצבות .רעיונות יתקבלו בברכה.
 .20הועד המנהל יתכנס מדי חודש בחודשו ,על בסיס קבוע ,ביום רביעי הראשון לחודש )לועזי( בשעה
 ,20:45המיקום יקבע בהמשך.
הישיבה הבאה נקבעה ליום רביעי כ"א חשוון תשס"ט 19 ,בנובמבר .2008
 .21דרור הר-חן ועשהאל קרפיול עדכנו את הועד בנוגע חישיבה שנערכה מוקדם יותר עם מפקח הבניה
)פרוטוקול נפרד(.
על החתום:
יו"ר – דרור הר-חן:

______________________

חבר – חיים אילוביץ:

______________________

חבר – מאיר דהאן:

______________________

חבר – יובל הרפז:

______________________

חבר – דן טולדנו:

______________________

חבר – אלי סיימון:

______________________

חבר – עופר קלאוזנר:

______________________

