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  פרוטוקול

  ישיבת ועד מנהל

  קהילת אחווה רעננה

  580386225. ר.ע

  28.7.10ע "תש ז באב"יאשר נתכנסה ביום 

  ברעננה

  

יחיאל , שמחה אהרונסון, רועי אופיר, עמיחי רוזנברג, שהאל קרפיולע: חברי הועד  : נוכחים 

  .יוסי פריד, רוני פינקוס, מוסקל

  .עשהאל קרפיול  :ר"יו

  .יוסי פריד    :רשם

  .גיוס כספים לבניית בית הכנסת  :סדר היוםעל 

  

  : כללי 

  . הוחלט לפעול בשני מישורים בכל האמור בגיוס הכספים 

של המבנה הכולל את ' לצורך השלמת שלב א₪ מליון  1.5גיוס של כ ,  הטווח הקצר , המישור הראשון

  . המרתף והמעטפת של המבנה כולו 

  . ת לצורך השלמת המבנה גיוס תרומו, הטווח הארוך , המישור השני 

ר ולהיפך ולכן כלל המשימות ווח הארוך יניבו תוצאות לטווח הקצבפועל מסתמן שפעולות שמטרתן הט

  ,שחלקנו בניינו יבוצעו במקביל 

   

  : להלן חלוקת המשימות בין חברי הוועד 

 ?עמיחי יבדוק איזה סכום מההקצבה מעיריית רעננה נוצל .1
 
 :גיוס מתרים מקצועי .2

 .)יוסי". (שערי צדק"ל בית חולים "סמנכ, ישה עם נחום פסיןפגלתאם   .א

 ".לניאדו"עם שלמה מבית חולים , לעשי ולו, חיליק מתאם פגישה  .ב

 
 .קשרים בקהילות יהודיות בעולםבעלי לארגן מפגש עם חברי הקהילה   . א .3

אופי / נייר עמדה הכולל ריכוז פרטי הפרויקט ורקע כללי על חברי הקהילה מפגשלהכין ל

  .)רוני ויוסי. (הקהילה

עמיחי יכין דוח שיפרט מי לא שילם וניתן לגבות  –העמקת גביית התשלומים מחברי הקהילה   . ב

  .ממנו תשלומים

 ).עשי. (החזרה של יואל נאמן לתהליך  . ג
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 באנגלית להעלות את הפולדר  +עלויות+ ת היהודיות בעולם יאתר אפיקי פרסום בקהילו –שמחה  .4

 . לאתר של הקהילה 
 
 .פניה לבעלי בנק דיסקונט –רועי  .5
 
 ).יוסי השיג שטחי פרסום בחינם". (חודש טוב"לנסח מודעה לעיתון  –עשי  .6
 
 .נוספים לטובת הפרויקט$ 10,000שהציעו לתרום , ישחזר את רשימת התורמים מהקהילה –חיליק  .7
 
 תכנית של קיר עליו יוצבו שמות של תורמים שהשתתפו , יכין בתיאום עם צוות הבניה –וסי י .8

 .בעלויות הקמת בית הכנסת
 
 .לוח זיכרון, יתכנן בסיוע צוות הבניה –יוסי  .9
  
  
  
  
  

  :על החתום
  
  _________________________  :עשהאל קרפיול - ר "יו

  _________________________  :עמיחי רוזנברג -חבר 

  _________________________  :רועי אופיר -חבר 

  _________________________  :שמחה אהרונסון -חבר 

  _________________________  :יחיאל מוסקל -חבר 

  _________________________  :רוני פינקוס -חבר 

  _________________________    :יוסי פריד -חבר 


