
  ד"בס         

  בית הכנסת אדמון ספרא –קהילת אחוות רעים               
  )58-034-929-8 ר"ע( " רחלשמחת " בניהול עמותת                 
  09-7724039:'טל הפארק רעננה-לב  10הסייפן                 

  http://www.achvatreim.co.il:             אתר אינטרנט               

  achvatreim@hotmail.com:              דואר אלקטרוני               
  
  

  ד"בס
  

  ספרא אדמון כנסת בית רעים אחוות קהילת ועד ישיבת פרוטוקול  :נושא

    כנסת בית   :במקום 20:30   :שעה  29/11/15  :ביום נערך

  בני  : י"ע סוכם    :י"ע נוהל

  בני,  שמואל ,בנימין , עופר ,רוני , חיים  ,אמיר,שלומי  :נוכחים

    :נכחו לא

  נכחו לא , נוכחים :תפוצה

 

  שעלו בדיון הנוכחי נושאים .1

  

  בקרת ביצוע  עד תאריך  אחראי לביצוע  פעולה לביצוע/נושא  'מס 

 לחזור רצונו את הביע אשר אמיר לבקשת התכנס הפורום   0

   . הועד במסגרת לעשייה
       לידיעה

       לידיעה  . סיני אמיר את השב וברוך הבא ברוך בברכת מקדם הפורום  1

  : הם באחריותו יהיו אשר הנושאים ,  אמיר לבקשת   2

 ולהבדיל בריתות , ותנחתו , מצוות בר – אירועים •

  וכדומה אזכרות

 בזה וכיוצא אינטרנט אתר •

 בתי , עירייה , ספרא קרן : כגון חוץ גורמי עם קשרים •

   . וכדומה ספר

       סיני אמיר

   ניקיון חוזה   3

 ובאחריות שהוא כפי הכול משאיר האירוע בעל כי הודגש 

   .והשולחנות הכיסאות של קיפול כולל הכול את לעשות הקבלן

 יש כי שאומרת הניקיון תעריף  של הנושא על הצביע הפורום

   . ₪ 500-ו 300 תעריפים שני

 שאר  כל . איש 60 מעל בישיבה  אירוע על מדובר כאשר ₪ 500

   . ₪ 300 הם האירועים

  בעד – רוני ,שלומי , עופר

  נמנעו – אמיר ,חיים

   בהצבעה נכח לא – קרליק בנימים

   . מתנגד – בני

   . קולות ברוב התקבלה ההצעה

   . לחתימה יקודם החוזה כי עדכן שמואל

       שמואל

       ואמיר בני   ברבים ולפרסמו חודשי מאזן להפיק  הציע אמיר  4

      לידיעה   .הכנסת בבית לעשייה חזרתו עם לאמיר הצלחה מאחל הפורום  5
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  מדיונים קודמים נושאים .2

  

  בקרת ביצוע  עד תאריך  אחראי לביצוע  פעולה לביצוע/נושא  'מס

  חשמל  1

 נושאים ועוד בחוץ שיש חשמל לתיבת קבוע חיבור לעשות צריך

   .החשמלאי תומר מול  בהם ויטפל יודע פחימה שעופר

  

       פחימה

   הכנסת לבית חדשים מפתחות  2

   הכנסת לבית חדש מפתחות לסט ה"ב ידאג מאיר עופר

       פחימה

   קהילתית שבת  3

 ברור לא . לסרי הרב עם קהילתית שבת לקיים מחשבות יש

  . מועד עדיין

      

  

  


