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 .7.6.1  ג"עתש סיווןב טכ"אשר נתכנסה ביום 
 

 ברעננה

 

 . רי ועד העמותהחב כלל   נוכחים:
 

 .ר אודי אלטשולרמ : ליו"ר נבחר
 

  : םעל סדר היו

 חלוקת תפקידים  

  חתימהזכויות 

  הגדרת תהליך לבחינת הצגת מועמדים לתפקיד -תפקיד רב 

  קביעת אחראים לבדיקת אפשרויות ולוח זמנים -תפילה חליפי מעבר אחוד למקום 

 אוירה בתפילה 

  פעילויות תורניות 

  פעילויות תרבות 

 עדכון בניה 

  תשתית, פוטנציאל והחלטה -קריאה בתורה 

 ילה באמפיתפ 
 

 הוחלט
 

 :בעלי תפקידיםהוסכמו  .1

 מאיר -תיכון "אביב" קשר ל 

  רון -מסדרים 

  רון  -ס. שלישית 

  גבאים-  

o  עופר -וניהול התפילה חזנים 

o  יוסי פריד –עליות לתורה 

o  אודי, דרור -סומכים 

  עופר –אחראי תורנות פתיחה 

  ודרורמאיר  –קריאה בתורה 

  נעמה -תפילת ילדים 

  וליאורהמאיר  -תורנות דבר תורה 

  ספיו אודי -קידושים 

  וליאורה ספי, נעמה, אודי -קהילתית פעילות 

  ליאורהו דן -בדיקה לנושא רב 

  נעמהו עופר -בדיקה למעבר כקהילה אחודה 

  דרור -גזבר 

  דרור –מיילים ואתר 
 



 .ודי וספי)גזבר(, עופר, אדרור  –ה הוסכמו בעלי זכות חתימ .2

 

בדיקה עם רך בדיקה לתיאום ציפיות בתוך הקהילה לתכולת תפקיד הרב, ובה בעת הוסכם כי תיע ..

 את הנושא למעקב חודשי בישיבות הועד.ך. דן וליאורה ירכזו ורמי חוץ להתייעצות בתהליג

 

עופר עדכן כי פנה באופן פורמלי גם לבית הכנסת בבית ספר "יבנה", וגם  –מעבר אחוד כקהילה  .4

 08-59, העומדת על וילדיםגברים, נערים  –בבית ספר "בילו" והציג להם את כמות המתפללים 

 .מתפללים

אפשרות לקלוט את הקהילה. בבית ספר "יבנה", כפי כי בבית ספר "בילו" אין עלתה הבדיקה ה

 שהוצג באסיפה האחרונה יש מקום.

ך ראיה מתו (5)המשך בסעיף  קהילה, מתחם התפילהנתמקד בחיזוק ההועד החליט כי בשלב זה 

 כי באם הפעולות יעלו יפה, נוכל לשמר כך את מירב החברים.

 

יפור השקט בתפילה, וזאת מתוך בטחון כי האסיפה במאמץ לשהוסכם כי כל החברים יתמידו  .9

 לשאר פעילות הקהילה.ממשיך ו, בזמן התפילה הבהירה כי דרוש שינוי שמתחיל בשקט

 

 וליאורה. ספיעמה, נ אודי, –הוסכם על הרכב ועדת התרבות  .6

 הוחלט ליצור פק"ל פעילות חודשי, בכפוף לאירועי לוח השנה, ובו:

 אירוע תורני .א

 אירוע תרבות .ב

 טיול יום ו' .ג

 קידוש .ד

 תכנית לחודשים הקרובים. (לישיבת הועד הבאה)ועדת תרבות תכין 

 

 החלטות.ללא  –בניה  .7

אנו  של העיריה לגבי אתר הבניה ברחוב הפרחים.נמסרו עדכונים בנוגע לדרישות הבטיחות 

 ממתינים להבהרות על מנת שנוכל להביא את המצב הקיים לנדרש.

 

 סקר את מצב וכמות הקוראים וההיענות.דרור  –קריאה בתורה  .0

 .ה בתורה על ידי הקהילההוחלט לעבור לקריא

 

 – תפילה באמפי .5

 בית הספר אישר את בקשתנו לעבור להתפלל באמפי .א

נו להקים מחסן ליד האמפי )ברחבה בינו בית הספר אישר את בקשת .ב

 לבין הקפיטריה(

בשלב ראשון יש להתקין וילון אסתטי בחלונות האמפי ולהוסיף  .ג

 תאורה

 וש על בשלב שני ולאחר שנתנסה בתפילות שוטפות באמפי יוחלט איזה ציוד יש לרכ .ד

 תפילהמנת לשפר את חווית ה

 

 מאיר( –)אחראי  מיד כששלב א' לעיל יתאפשר על מעבר לתפילה באמפי הוחלט

 

יות, תכנית ועדת תרבות ושלבי המעבר לאמפי וישיבת הועד הבאה, למעקב אחר לוחות תורנ .18

 ביוני. .2 -תתקיים בשבוע של ה

 

 על החתום:

 

  ______________________ :אודי אלטשולר –יו"ר 

 ______________________ :עופר קלאוזנר –חבר 

 ______________________ :חן-דרור הר –חבר 


