
 

 קהילת ידידיה

   ועד מנהל

 ישיבה מיום י"ט תמוז תשע"ח, 2.7.2018 שעה 18:30

 סיכום דיון  והחלטות

 
 

 מקום הישיבה: מרכז דב, בניין קהילת ידידיה.

 

 נוכחים

שרה ויינר, דינה האמר-קסוי, יוני איבלמן, קובי גרוסברג, שירה יפה אמלאן, רפאל מנהל:               ועד

 לוין, אלישבע קרנץ

 חברות קהילה: פנינה ארביט, יהודית ויינר

 ועדת ביקורת: דבורה גריינימן, שרון אדרי

 מנהלת משרד: מרים פיין

 

 

 דיון

 

 אישור פרוטוקול של הישיבה האחרונה של הוועד המנהל1.

 
  החלטה: אושר פרוטוקול מאי 2018.

 
 

היום2. סדר של מראש פרסום המנהל; הוועד של פרוטוקולים פרסום הליכים:             שקיפות

 של האסיפה הכללית; מינוי נציב פניות הציבור לקהילה

 
הוועד של בישיבות שהתקבלו ההחלטות את הקהילה באתר לפרסם מוסכם            החלטה:

גוגל תיקיית לבנות אדרי ושרון גריינימן דבורה עם יעבוד האמר-קסוי יוני             המנהל.

לחברי בגוגל הפרוטוקול יופץ ישיבה, כל אחרי והחלטות). (מלל הפרוטוקולים            להעלאת

חברי של רוב בהצבעת יאושר הפרוטוקול תיקונים. להציע יכולים אשר המנהל,             הוועד

 הוועד. הפרוטוקול (החלטות בלבד, ללא מלל) יועלה לאתר הקהילה על-ידי מרים.
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היום. סדר את מראש לפרסם להקפיד יש בעתיד הכללית: האסיפה בעניין             החלטה:

לחלק (במקום השנה שנעשה כפי במסך, היום סדר את להקרין ניתן האסיפה,              במהלך

להחזיק שרוצה מי מראש, יפורסם שהוא מאחר הסביבה). איכות משיקולי            תדפיסים,

 תדפיס בהארד-קופי יכול להדפיס אותו לעצמו מראש.

 
הוא הציבור". פניות "נציב מעין מהקהילה, לפניות שישיב ועד חבר למנות             החלטה:

ויחזיר מהוועד), הצורך, (במידת המוסמך מהגורם תגובה יקבל הפניות, את            יאסוף

זה לעניין שתשמש דוא"ל תיבת תיווצר זה. לתפקיד מונתה ויינר דינה לפונה.              תשובה

 בלבד; תפורסם הודעה על כך בידיעות, ויהיה לינק לתיבת הדוא"ל באתר.

 
 

 בחירת יו"ר לוועד המנהל3.

 
 החלטה: רפאל אמלאן ויוני האמר-קסוי נבחרו ליושבי ראש.

 
 
 

 התארגנות לקראת החגים, לרבות בחירת רפרנטים מבין חברי הוועד המנהל4.

 
  החלטה: נבחרו רפרנטים (point people) לחגים עד חנוכה, כמפורט להלן:

 

 

 רפרנט חג

 רפאל י"ז בתמוז וט' באב

 שרה שלום כיתה א'

 רפאל סליחות

 קובי ואלישבע ראש השנה

 יוני שבת שובה

 דינה יום הכיפורים

 יפה שירה סוכות

 קובי הושענא רבה

 דינה ומרק שמחת תורה
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 שרה שבת היכרות

 רפאל ערב זיכרון ליצחק רבין

 רפאל שבתון

 יוני חנוכה

 

 לקראת חנוכה ייבחרו הרפרנטים לחגים הבאים.

 
 
 

 הכנת פלייר לקראת החגים, "ברוכים הבאים לקהילת ידידיה"5.

 

לאורחים המיועד ביקור כרטיס מעין הקהילה, על פלייר יכינו שירה ויפה שרה              החלטה:

בשתי תרומות. ו/או חברים לגייס במטרה הנוראים, הימים של לתפילות            שמגיעים

 הישיבות הבאות של הוועד נדון בעניין גיוס חברים חדשים ושמירת חברים קיימים.

 

 
 

 הליך רישום חברים וטופס חברות/תפילות ימים נוראים6.

 
 החלטה: אלישבע, מרים ו-וורן יכינו נוסח מעודכן של טופס החברות.

 
  החלטה:

 
 תאריך אחרון לקבלת הנחה בדמי חבר: א' אלול תשע"ח, 1.12.8.18.

 
לתשלום2. (כפוף השנה לראש ישיבה למקום בקשה להגשת אחרון           תאריך

 דמי חבר) – עד כ"ד אלול תשע"ח, 4.9.18. ליום כיפור: מוצאי צום גדליה.

 
למי3. רק אורחים, ו/או לחברים נוראים, לימים מסומן ישיבה מקום            יובטח

פרט וזאת, .4.9.18 תשע"ח, אלול כ"ד עד הרלבנטי התשלום את            שיסדיר

 לחיילים, שיוכלו לסדר את העניין גם לאחר מכן.
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 מינוי ניל פרלמן למורשה חתימה של הקהילה והסרת יעקב משטי7.

 
  החלטה: ניל פרלמן מונה למורשה חתימה של הקהילה, במקום יעקב משטי.

 
 

 עדכונים לגבי פרויקטים8.

 
ושיפוץ מרשים) תרומות (גיוס הפטיו בניית בעניין שהתקבלו דיווחים לגבי מעדכן             רפאל

התקבלו טרם – ומעקה (ריצוף למעלה התפילה באולם קודש לארון הגישה             מרחב

 הצעות מחיר). הריצוף עשוי להיות יקר.

 

 החלטה: להציע לתורמת הדלתות החדשות לקיים טקס חנוכת הדלתות.

 

* *  * 

 

 מכאן והלאה נדונים נושאים שהתווספו תוך כדי הישיבה ולא נכללו מראש בסדר היום.

 
 

 תקשורת בין חברי הוועד9.

 
 דיון בעניין הקמת קבוצת וואטס-אפ ועדכון את קבוצת הדוא"ל של חברי הוועד המנהל.

 
של לפרוטוקול להתווסף צריכות בדוא"ל המתקבלות החלטות דבורה: של           הערה

 הישיבה הבאה. כמובן, כנ"ל לגבי החלטות שמתקבלות בוואטס-אפ.

 
 
 

דמי10. בעניין הוועד) של האחרונה הישיבה (מאז בדוא"ל שהתקבלה החלטה של             תיעוד

 חבר

 
 החלטה: להשאיר דמי חבר ברמתם הנוכחית (כפי שנגבו בשנה שעברה).

 
 

 גיבוש הקהילה11.

 
 ברוכה הבאה לשרה כחברת ועד מנהל.
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חדשים חברים עבור הקהילה, לגיבוש אפשריות דרכים בעניין דיון מתקיים            סיכום:

 וותיקים כאחד.

 

רשמה: שרון אדרי.

 

 הערה: ניתן לעיין בפרוטוקול הישיבה אצל הוועד המנהל.


