
.לא-אנו מרגישים ומבינים כי יש צרכים ובקשות שאין באפשרותנו לתת מענה לשביעות רצון המשפחה וזה תמיד קשה להגיד

מתוך רצון להתקדם ולתת מגוון אפשרויות רחב ככל שניתן לחברים מחד ומאידך לשמור על מסגרת התקציב אנו מציעים לעבור להפרטת  

שמחות כדי לאפשר לכל משפחה חופש תמרון  

.להתנהלות האירוע האישי של כל משפחה

–לביא 

2021ינואר 

הפרטת מרכיב 

המזון בשמחות

30.1.21–קריאה ראשונה באסיפה 

9.2.21–ועדה פתוחה 

13.2.21–אושר באסיפה 
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רקע

ביולישבוצעההמזוןהפרטתלאחרמובאת,בשמחותהמזוןמרכיבהפרטת

2020.

לתתבאפשרותהשאיןובקשותצרכיםשישומבינהמרגישהשמחותועדת

.המשפחהרצוןלשביעותמענהלהם

,מחדלחבריםשניתןככלרחבאפשרויותמגווןולתתלהתקדםרצוןמתוך

,הקהילההנהלתבגיבוישמחותועדת,התקציבמסגרתעללשמורומאידך

משפחהלכללאפשרכדיבשמחותהמזוןמרכיבלהפרטתלעבורמציעה

.משפחהכלשלהאישיהאירועלהתנהלות,התקציבבניצולתמרוןחופש

מבקשתהקהילההנהלת,קייםמצב"מצלמת"ההפרטהזהשבשלבמכיוון

בוועדתדיוןיתקייםיותרמאוחרובשלב,שהיאכפיההצעהאתלאשר

.אחראוזהתקציבבגובהשינוילגבילאסיפהיובאהצורךשבמידתשמחות

לכלתקציביינתןאזועד,הקורונהלאחררקתיושםחתונותשהפרטתמוצע
.הקורונהאילוצישיכתיבוהאירועגודללמגבלותבהתאםחתונה



תקציב
חתונות

חתונת בת בחוץחתונת בן בחוץחתונת בת בלביאחתונת בן בלביאמקור תקציביסעיף תקציב

כלל המתחתנים

₪1,200        ₪1,200          שמחותפמוטים

₪5,000        ₪5,000       ₪5,000          ₪5,000        שמחותמתנה להורים כולל ביגוד

₪1,000        ₪1,000       ₪1,000          ₪1,000        שמחות(מזון+ מתנה )אירוסין 

₪4,500        ₪4,500       ₪4,500          ₪4,500        מזוןשבת שבע ברכות

₪1,500        ₪1,500       ₪1,500          ₪1,500        שמחותאוטובוס

₪1,000       ₪1,000        שמחותביגוד לחתן

₪4,000        ₪4,000          שמחותשמלת כלה

חתונה בלביא

₪28,700        ₪28,700      מזוןמזון

₪300             ₪300           שמחותהזמנות

₪5,000          ₪5,000        שמחותתזמורת

₪5,000          ₪5,000        שמחותצילום

₪1,000          ₪1,000        שמחותפרחים

חתונה בחוץ

₪40,000      ₪40,000     שמחות

₪57,200      ₪53,000     ₪57,200        ₪53,000      כ מופרט"סה

25,000-₪       25,000-₪     שמחותהשתתפות צד שני בחתונה בלביא

₪57,200      ₪53,000     ₪32,200        ₪28,000      כ הוצאה ללביא"סה

ללא שינוי

ללא שינוי

ללא שינוי
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תקציב
שמחות
נוספות

סכוםמקור תקציביבת מצוה\בר 

₪900           מזוןקידוש בשבת לכל הקהילה

₪10,000      מזוןמזון

סכוםמקור תקציביברית באמצע שבוע

₪3,500        מזון

סכוםמקור תקציביברית בשבת

₪5,000        מזון

סכוםמקור תקציביזבד הבת

₪800           מזון

סכוםמקור תקציביברית לנכד

₪1,200        ועדת חברים

סכוםמקור תקציביזבד הבת לנכדה

₪800           ועדת חברים

סכוםמקור תקציבינכדה  \שבע ברכות בלביא לנכד 

₪1,000        שמחות

סכוםמקור תקציביפדיון הבן

₪2,500        מזון

ללא שינוי



תקציב
שמחות
נוספות
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מקורות
ושימושים

מקורות

₪340,000  (2020)תקציב שמחות 

₪427,200  (כולל הוצאות תפעול2020)תקציב מזון 

₪767,200  כ מקור להפרטת שמחות  "סה

שימושים

כ עלות"סהעלותכמות2019מזון 

₪143,500  ₪28,700                               5חתונה

₪54,000    ₪4,500                                 12שבת שבע ברכות

₪160,000  ₪10,000                               16בת מצווה\בר 

₪9,000      ₪900                                    10בת מצווה לחברה\קידוש בר 

₪28,000    ₪3,500                                 8ברית

₪2,500      ₪2,500                                 1פדיון הבן

₪397,000  כ "סה

כ עלות"סהעלותכמות2019שמחות 

₪109,500  ₪21,900                               5חתונה בתוך ללביא

125,000-₪ 25,000-₪                              5השתתפות צד שני בחתונה

10,000-₪   2,000-₪                                5השתתפות צד שני בשבת שבע ברכות בלביא

₪385,700  ₪55,100                               7חתונה מחוץ ללביא

₪360,200  כ "סה

כ עלות"סהעלותכמותתקציב שוטף לשמחות

₪10,000    תחזוקת שבר

₪10,000    כ "סה

₪767,200  כ מקורות  "סה

₪767,200  כ שימושים  "סה

-₪            עודף


