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 2.:1.שעה  82.2.7כ"ב שבט תשע"ח, פרוטוקול הישיבה מיום 

  

  

 מיקום הישיבה: מרכז דב, בניין קהילת ידידיה2

 נוכחים

-רונן בצלאל, מרק רנדר, יוני האמר  ועד מנהל: רפאל אמלאן, יפה שירה גרוסברג, קובי איבלמן,

 רוזןקסוי אלישבע קרנץ, דינה ויינר, ברוך 

   ], יעקב מלכיאור קסוי-ועדות: יהושע שופמן, ליסה אמלאן, מרק רנדר, יוני המר

 ועדת ביקורת: דבורה גריינמן, שרון אדרי

 מנהלת משרד: מרים פיין

  

 דיון

  

 של הקהילה הצעה לריענון מבנה הוועדות             .1

קסוי, חברים בוועדה הזמנית שמונתה לבדיקת עניין זה )ליסה אמלן -מרק רנדר ויוני המר

הליך בונה מאוד2 פתוחים להצעות2  גם נוכחת( מציגים את העבודה2 היו חילוקי דעות2

 תודות למשתתפים2

 נהל2 עוברים על הדו"ח, שהוגש מראש לוועד המ

 שאלות והערות2

בהן ונמשיך את  תדוןבכתב, הוועדה הזמנית הערות והשגות מרק מציע כי אנשים יגישו 

 2של הוועד המנהל הדיון בישיבה הבאה

 רפאל אמלן מביע תודה בשם הוועד המנהל על העבודה2

  

 פעילויות הוועדה למען מבקשי מקלט             .2



התנגדות  לרבותקסוי מציג את הפעילויות2 יכול להיות עזרה מסוגים שונים, -יוני המר

עזרה פרקטית2 הרבה ו יום יומיים כמו הזמנה לארוחות שבתדברים להרחקה, וגם 

 ad hoc 2משפחות מהקהילה מביעים עניין2 מבקש אישור הוועד2 התחילה כקבוצה ארעית 

  על המכתב כקהילה2מעוניין בחתימה 

יעקב מלכיאור: אני אישית בעד המכתב, אבל יש לא מעט אנשים נגד2 חושב שפעילות עם 

 צעירים, אנשים שזקוקים לעזרה, כד', יהיה לא פחות חשוב ויעורר פחות התנגדות2

ידי -עלעליו הוחלט שתקנון לה יש ו, (PACOM-)ה ברוך רוזן: יש וועדה לעניינים ציבוריים

מתנגדים  מהקהילה מתנגד 2%.-אם לא יותר מלפי התקנון,  2לפני כמה שניםהמנהל הוועד 

2 דנו בנושא זה בוועדה, הייתה התנגדות של אתה , ניתן להתקדםאו לנקיטת עמדה לפעילות

 , אז ניתן להתקדם2%2. -פחות מ

יהושע שופמן: הוחלט לפני כמה שנים שצריכים רוב מוחץ כדי לפעול בעניינים ציבוריים2 

זה מכתב2 מבקש מהוועד המנהל להחליט, אם הכאן יש רוב מוחץ2 רואה חשיבות בפרסום 

עניין לגביו הקהילה צריכה להגיד את דברה, או אם צריכים להימנע בשל התנגדות של כמה 

 חברים2 

 : שאלה: מה היתרון של המכתב?מרים

 יהושע: כל יום קבוצה נוספת מתבטאת, תהיה חשיבות שגם קהילה דתית תעשה כן2

אתם באמת רציניים? איפה כל הציבור הקדוש הזה הסתובב לפני חצי שנה כשעדיין   רונן:

לא גירשו אותם? איפה הייתם כשבנו את החומה עם מצרים? רובם לא מבקשי מקלט2 בשל 

  הרצון לא להכניס אותם בנינו חומה שמונעת כניסה של מבקשי מקלט אמתיים2 כתרסיס

פסיכי2 מישהו מאחורי המסך משחק בנו2 מי מכם בכלל ראה אותם כשהגיעו, דיבר אתם? 

צבאי שלי הייתה מתורגמן של הפלוגה, שוחחתי עם אלה שנכנסו, השאלה שלהם הבשירות 

הייתה איפה כדאי לעבוד2 מערכת צינית2 איך לא רואים את זה? כואב לי לראות את 

שגוף ציניקני עושה2 מישהו עשה הפגנה ברמת הגולן על ילדים סורים שנהרגים?  השאיבה

 אלה מבקשי מקלט, לא אדם שבא לעבוד פה2 בא נוציא נייר על הפצועים הסורים2

בשביל איש התארגנו2 קהילה עם עקרונות2  01יוני: רונן, תתארגן בשביל הסורים2 אבל כאן 

 זה אנחנו כאן2 למה יש לנו בניין? בשביל מה?

רונן: יש בניין כי יש ריאליזם, חישובים של בטון2 ולא היו מספיק ריאליסטיים, אז בגלל 

 זה יש רטיבות2

 יוני: שיבקשו ואז יחליטו אם הם מבקשי מקלט2

ים בינינו2 מרק: אני בעד מכיוון אחר2 הם כאן בינינו2 יש מסורת לגבי איך מתייחסים לאנש

יש קבוצה שהם כאן שנים, ילדים נולדו כאן, מצב הומניטרי2 מגוחך לשאול כיצד הגיעו2 הם 

שנה כאשר רק הגיעו,  2.ואנדה? היה אפשר לגרש אותם לפני רלמודרניים, איך נזרוק אותם 



אליי2 מעשים מדברים יותר  לא עשו את זה, עכשיו אי אפשר2 אבל רונן, מה שאמרת מדבר

מהצהרות2 יש קבוצה שהתארגנה ורוצה לעשות את זה במסגרת הקהילה, לגיטימי, בשביל 

זה יש דו"ח הוועדות שהצגנו היום2 צריך להיעשות מטעם הקהילה2 רוצה שיכירו בוועדה 

 זו כוועדה של הקהילה2 יוכלו לעשות פעילויות כאן בזכות2

 על המכתב, אולי לעדן קצת, כדי שכולם יוכלו לחתום עליו? רדינה: רונן, האם תוכל לעבו

רונן: לא אעשה את זה כדי שלא אהיה חלק ממהלך באנאלי2 כמובן אני נגד הרחקת 

 קטינים, במיוחד שנולדו כאן, בשל כך אעלה על הבריקדות2 

 ברוך: אולי מישהו אחר2

דל אדיר2 הקמנו את קובי: בכוונה משתמשים במונח "מבקש מקלט" במקום "פליט"2 הב

הבניין כי היו הרבה פעילויות שרצינו לעשות שלא יכולנו לעשות בבית הספר בו התפללנו 

 לפני שהיה בניין2 

פעילות למען מבקשי מקלט כוועדה של רפאל: נצביע על הצעה להכיר בוועדה הארעית ל

 הקהילה2

 : בעד2הצבעה

 רפאל: הצעה לשלוח את המכתב בשם הקהילה2

 התקבל2 המכתב יישלח בשם הקהילה2 שש בעד, שלוש נגד, אחד נמנע2 :הצבעה

 פורים             .3

קובי: מי שקורא כל שנה בבוקר אצל הגברים לא יהיה השנה2 בעיה מיוחדת של השנה2 

 בעיה קבועה בכל שנה: אין גבאי שלוקח אחריות על הקריאה השנייה בלילה2

מנות, אבל לא חולקו, אף אחד לא היה אחראי להוציא דינה: בשנה שעברה הוכנו משלוחי 

 אותם ולתת אותם לאנשים2

צדקה רוצה להיות אחראית לכספים שייאספו, ה ת2 ועד.2 הפלייר מוכן2 .אלישבע: 

 שארגונים אחרים לא יציבו קופות, מי שרוצה לקבל כספי צדקה שיפנה לוועדת צדקה2

ומה לעצמו? אנשים כועסים עליי בעניין דינה: מה קורה אם נכנס אדם נזקק? מבקש תר

 זה2

 קובי: חובת כל אחד לתת מתנות לאביונים בעצמו2

 אם יש הרבה קופות ולא רק קופה של ידידיה, אנשים יתרמו יותר2שאלישבע: אני מאמינה 

 צדקה2הקובי: מחצית השקל היא בשביל הקהילה, לא בשביל קופת 



, גם אם חבר הקהילה ויבקש כסף לעצמוצדקה לא מסכימה שאדם ייכנס הדינה: קופת 

 באמת נזקק2 אמכיר אותו ויודע שהו

צדקה שיכול להציג את העמדה ה תרפאל: אולי נדחה דיון זה עד שיהיה חבר של וועד

 שלהם2

כל כך הרבה קובי: פורים שונה מכל דבר אחר, בפורים מי שמושיט יד נותנים לו2 לא ראיתי 

 אנשים שמגיעים ומבקשים תרומות בפורים, דווקא משך השבוע יש אבל בפורים אין2

 אלישבע: עניין הלכתי2

 דינה: דברו גם עם איתן קאדן2

 רונן: צריכים לשמוע את הוועדה, הם עובדים קשה כל השנה2

 צדקה ונדון בזה2הרפאל: נציג הוועד ייפגש עם נציג וועדת 

  

 פסח .4

אותה שבת2 בשבת הגדול2 נוכח התזמון לא נערוך ארוחות2 גם תהיה שבת כלה  קובי: עניין

ארגון של הפיקניק לגבי יהיה פיקניק של משפחות עם ילדים קטנים2 לא יודע למי לפנות 

)דינה: לפנות לציפי(2 פעם היינו מארגנים טיול קהילתי בחול המועד2 אולי נעודד חתך 

 ?זאת2 האם יש גבאיתמסוים של הקהילה לארגן 

 שים2פדינה: מח

 אלישבע: אני הגבאית2

  

 יום העצמאות .5

 איש הקשר הוא רונן2 

קובי: שכנה של ניקי תישא דברים2 בעבר, הייתה מקהלה של נוער, לעיתים משולב עם 

 בוגרים2 אולי צריכים לטפל2

 המוזיקה2דינה: מעיין אחראית על 

קובי: חשבתי שמשך ספירת העומר נזמין דוברים בעניין יום העצמאות, בעיקר הזדמנות 

לערוך אירועים לאנשים שגרים רחוק ולא יכולים להגיע בשבת2 האם אוכל לקבל תקציב 

 ? ₪ 211,.עקרוני של 

 מרק: יש תקציב למרצים2



 קובי: זה משהו חדש, אין תקציב2 לא נחשב חברתי2

 קציב, לא מנוצל2מרק: יש ת

יעקב: יש וועדה של רנה, תקציב כללי, בדיוק מתאים לפעילות כזאת2 כמו כן יש תרומה 

של השטח, לאחר מכן   survey: להזמין סקירה החלטה לקהילה שלא נוצלה, אפשר לנצל2

 לשקול תכניות2

רוצה להיות  קובי: ידוע לי על מקרים בהם אנשים ביקשו תקציב ואמרו להם שלא נותר, לא

 במצב כזה2

 רפאל: תדבר עם יעקב ורונן2

  

 רשמה: שרון אדרי2                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


