4.11.1.

בס"ד

פרטיכל
מישיבת הנהלת העמותה
קהילת אחווה רעננה
ע.ר582683885 .
אשר נתכנסה ביום א' בכסלו תשע"ד 4.11.1.
ברעננה
נוכחים:

אודי אלטשולר ,דן טולדנו ,דרור הר-חן ,ספי מי זהב.

ליו"ר נבחר:

מר ספי מי זהב.

על סדר היום:






עדכון גזברות
חוברת "יזכור"
עדכון ביניים איתור מועמדים לתפקיד רב
לוח אירועים קהילתיים קרובים
שיתוף פעולה עם תיכון "אביב"

סיכום דיון והחלטות
 .1דרור הר-חן הציג את המצב הכספי לאחר גבית דמי החבר בתקופת החגים.
א .תכנון התקציב לפעילות (קידושי מברכין 11 ,אירועים נוספים) התבסס על גביה של 05
משפחות ( 05,555ש"ח)  10,555 +ש"ח בעליות שוטפות.
ב .הוצאה נוספת ,שלא בתכנון המקורי ,עבורה אנחנו מקבלים תרומה שוטפת ,היא המחסן -
כל תורמי השמוז אמורים להוסיף תרומה של  185ש"ח לכיסוי העלות הזו  -סה"כ עוד
 0,555ש"ח.
ג .עד כה ,כולל החגים ,נכנסו לקופה  00,555ש"ח מאז .1/0
ד .ישנן מספר משפחות שלא שילמו עדין דמי חבר לשנה זו (.)0
ה .בשורה התחתונה  -בהנחת המשך תרומות השנה והשלמת תשלומי דמי החבר – עומד
לרשותנו התקציב הדרוש להמשך הפעילות המתוכננת.
 .1חוברת/תפילון "יזכור"
א .בעקבות יוזמת השינוי בתפילת "יזכור" ביוכ"פ ושמחת תורה ,המבקשת מהציבור
להישאר או לחזור ליזכור הכללי ,העבירו לידי הועד חוברת "יזכור" של קהילת "שבטי
ישראל" .הנוסח הנ"ל מקובל היום בהרבה קהילות בארץ ובעולם ,ובהסכמת רבנים
רבים בציונות הדתית .בחוברת יש תפילה רלוונטית לכל אדם.
היא כוללת:
 .iקטע משותף וכללי  -יזכור לקהילות בשואה ,יזכור לחללי צה"ל וכוחות
הביטחון
 .iiקטע אישי –



ליתומים  -יזכור אישי כמקובל



לאלו שהוריהם ב"ה בחיים  -תפילה לבריאות ,אריכות ימים ושנזכה
לקיים מצוות כיבוד ואם.

ב .הוחלט – הועד יפיק חוברת "יזכור" ( 155עותקים – לכלל הציבור ביום כיפור).
 ..איתור מועמד לתפקיד רב
א .בהמשך להחלטת הקהילה ,ולאחר מספר נסיונות ,דן טולדנו עדכן כי עד כה לא נמצא
מועמד מתאים העונה לכלל הדרישות הראשוניות (זרם ,מגורים ,אופי ותפיסת הקהילה,
זמינות וכו').
ב .הוחלט כי כעת בתקופת שעון החורף ,נמשיך לקיים דבר תורה של החברים בשבת
בבוקר ,ובנוסף ומידי פעם נארח בערב שבת ,דובר מחוץ לקהילה לדבר תורה .בכל
מקרה הוחלט לגוון ,גם על מנת למנוע בפני הדוברים מצג שווא של קביעות.
 .4לוח אירועים קהילתיים קרובים
א .חנוכה – הוחלט לקיים ארוע קהילתי בשבת חנוכה ובו:
 .iהדלקת נרות רבתי לפני כניסת השבת באמפי ובעקבותיה הדלקת נרות שבת
 .iiתפילה חגיגית (דן וספי בודקים אפשרויות מיוחדות לתפילה שכזו)
 .iiiסעודה בבית הכנסת  -שבה המשפחות יביאו כל אחת מאכל ,הקהילה תוסיף
ממטעמי החג על בסיס תקציב "ארוע" של  1,055ש"ח
 .ivפעילות לילדים הקטנים במקביל לארוחה
 .vבשבת בבוקר – קידוש מורחב ככל שבת מברכין
ב .שבת "שירה" וט"ו בשבט
 .iשני האירועים באותו שבוע והוחלט לשלבם לכדי ארוע אחד
 .iiנערוך ערב (ככל הנראה במוצ"ש שבת "שירה") של שירה ופיוט ארץ
ישראל עם כיבוד מתאים לט"ו בשבט
 .0שיתוף פעולה עם תיכון "אביב"
א .השבוע הפעילות הראשונה (ארז ברט מעביר לשכבת י' הרצאה בנושא מלחמת יום
כיפורים והשלכותיה).
ב .פעילויות המשך ידועות – סדר ט"ו בשבט ,מגילת אסתר
ג .הרצאות נוספות – אנו אמורים לקבל תאריכים מתאימים לשכבות השונות לשיבוץ
(יובל – רכז חברתי)
על החתום:
יו"ר – ספי מי זהב:
חבר – אודי אלטשולר:
חבר – דן טולדנו:

______________________
______________________
______________________

