72.6.1.

בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום י"ט בתמוז תשע"ג 72.6.1.
ברעננה
נוכחים:

אודי אלטשולר ,דן טולדנו ,דרור הר-חן ,ליאורה אופיר ,נעמה תמרי ,ספי מי זהב.

ליו"ר נבחר:

מר ספי מי זהב.

על סדר היום:







מצב כספי
לוח אירועים קהילתיים
תקציב ותפעול פינת קפה
תורנות קידושים
רב
שיתוף פעולה עם תיכון "אביב"

סיכום דיון והחלטות
 .1דרור הר-חן הציג את המצב הכספי כפי שהועבר לידיו בחפיפת הגזברות.
א .לרשות ההעמותה ,בשני החשבונות ("שוטף"" ,בניה") ביחד עומדים כ 161,111 -ש"ח.
ב .תקציב מעבר לאמפי הכולל :מיזוג ,וילונות ,כיסאות ,מחסן עומד על כ 00,111 -ש"ח.
ג .ועדת תמיכות אישרה לקהילה  02,111ש"ח לשנת  ,711.ובכוונתנו לבקש החזר ועדת
תמיכות על ההוצאות הכרוכות במעבר
 .7הועד החליט לצמצם חלק מהפעילויות שתוכננו לקיץ ,עקב קירבה בינהם ,ו/או חופשות .תכנית
הפעילות המעודכנת:
א 0 .ביולי – אירוע משפחות בפארק רעננה
ב .שבת קודש פרשת "ואתחנן" ( 71ביולי) – קידוש ט"ו באב
ג 72 .באוגוסט אירוע מבוגרים
ד .החלטה בנוגע לקידוש שבת מברכין "אלול" תתקבל לקראת מועדו
 ..אושר תקציב (של כ 711 -ש"ח) לקיים פינת קפה בשבתות לאחר התפילה .הוחלט כי עקב ירידת
מטלות הסידור (עקב המעבר לאמפי) ,המסדרים ידאגו להכנת פינת הקפה לשבת
 .0שיבוץ רשימת הקידושים יתבצע באופן אקטיבי בארוע המשפחות .לכל משפחה תינתן הזדמנות
לשבץ עצמה בשיבוץ ראשוני התואם את תוכניותיה .לאחר מכן ,אם וכאשר ארוע בלתי מתוכנן מונע
קיום במועד המקורי ,אנו מצפים כי החברים ידאגו להחליף ביניהם.
 .0רב – ליאורה ודן מתכננים להתחיל בפעילות בשבועות הקרובים.

 .6שיתוף פעולה עם תיכון "אביב" – הוחלט לפנות למספר חברים ,ביניהם רועי אופיר ,ארז ברט ועדית
מי זהב ,שלדעת חברי הועד יש להם זיקה לפעילות שכזו ,ולהתחיל ליצור קשרים עם הנהלת בית
הספר.
 .2פעילות המשפחות בשבוע הבא ( 0ביולי) תהיה מבוססת על משחקים ופעילות ספורט לקבוצות
הגילאים השונות .חגית אילוביץ התבקשה ונענתה להתנדב ולארגן את הפעילויות ועל כך – ישר כח.
על החתום:
יו"ר – ספי מי זהב:
חברה – ליאורה אופיר:
חברה – נעמה תמרי:

______________________
______________________
______________________

