קהילת ידידיה
ישיבת ועד מנהל
ב' טבת תשע"ט 10.12.18 ,שעה 19:30
סיכום דיון

מקום הישיבה :מרכז דוב.
נוכחים
ועד מנהל :קובי איבלמן ,רפאל אמלן ,יפה שירה גרוסברג ,יוני המר-קסוי ,שרה לוין ,אלישבע
קרנץ ,מרק רנדר
חברי קהילה  /נציגי ועדות :פנינה ארביט ,יהודית ויינר ,דני ריישר ,דוב קופר
ועדת ביקורת :דבורה גריינימן ,שרון אדרי
מנהלנית :מרים פיין

דיון

.1

אישור פרוטוקול של הישיבה האחרונה של הוועד המנהל
החלטה :הפרוטוקול של ישיבת הוועד המנהל )להלן" :הוועד"( מאוקטובר  2018אושר
על-ידי הוועד באמצעות דוא"ל.

.2

עבודות במדרכה הסמוכה לכניסה לבית הכנסת

מרק רנדר מציג את הנושא .יש תכניות להרחבת הרחוב על-ידי העירייה שתגרום
לצמצום שטח המדרכה.
מתקיים דיון.
החלטה:
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לאמץ את המתווה שגובש על-ידי הצוות בראשות מרק ,בנוסח להלן:
קהילת ידידיה מבקשת לציין כי לא התייעצו אתה בקשר לתכנון רחוב ליפשיץ ,ומברכת
על כך שיש נכונות להתחשב בצרכיה ,אומנם עם תחילת הביצוע בפועל.
הקהילה מבקשת ומסכמת:
אסור לצמצם את רוחב המדרכה הקיימת בחזית הבניין.
בקשר לפניית השכנים ,אין התנגדות לגיזום או אף עקירת השיחים במדרכה ,למעט
המטפסים אשר לא בולטים לתוך שטח המדרכה .נבקש לשמור על מערכת ההשקיה
הקיימת לשיחים אלו.
נציג הקהילה לצורך תיאום התכנית הוא מרק רנדר.

.3

חיפוש רכז לפעילות נוער

דני ריישר מציג את הנושא .אחרי חודשים של חיפושים ,עדיין לא הצליחה ועדת הנוער
לאתר רכז נוער חדש לקהילה.
מתקיים דיון.

החלטה:
מאמצים את ההצעה לחפש אדם שירכז את פעילות הילדים בשבת ,במחצית
המשכורת שנקבע לרכז הנוער .מאמצים את ההצעה להקדיש כספי משכורת שלא
שולמו בגלל שהמשרה לא אוישה ,למטרת תשלום לאדם שיגבש ויבצע תכנית לפרסום
המשרה.

.4

סעיף תקציבי חדש עבור הוצאות הכרוכות בשבתות עיון

קובי :דרוש תקציב לכיסוי הוצאות פרסום ואירוח מרצים .מדובר בעיקר בשבתות עיון,
גם אירועים אחרים כמו תיקון ליל שבועות.
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החלטה:
להוסיף סעיף תקציבי למימון פעילות חינוכית של הרצאות ,כולל )בעיקר( בשבתות עיון.
להמליץ בפני וועדת כספים להקדיש לסעיף זה .₪ 5,000

.5

טקס הקדשת הפטיו בט"ו בשבט

מרק :התקבלו תרומות ברמות שונות .יהיה ספר תורמים .תהיה לוחית  plaqueעם
שמות של "חברי הגינה".
אלישבע ,יפה שירה ושרה מתנדבות לתכנן את הפעילות ,להחליט באיזה יום הוא
יתקיים ,מה יהיה התוכן ,לגבש תכנית להציע לוועד.
מכיוון שרוצים להודות לתורמים במהלך הטקס ,לחגוג את התרומות שלהם ,צריכים
פעילות שמתאימה לא רק לילדים ,אלא גם למבוגרים.
החלטה:
למנות את אלישבע ,יפה שירה ושרה לתכנן את האירוע.

.6

דיווח לגבי חברות בקהילה

מרים מחלקת דף עם נתונים – השוואה בין  2017ו 2018-באשר להכנסות )דמי חבר
ותרומות ,מקומות לימים נוראים( ונתונים דמוגרפיים עבור  .2018יש חברים שטרם
שילמו דמי חבר לשנה זו.
יהודית מציינת שהנתונים מעלים ,כי מספר החברים בקהילה ירד 195 ,יחידות )כולל
יחידים ,בתי אב( ב 2018לעומת  205ב .2017יש עלייה במספר החברים החדשים,
ומספר החברים מעל גיל  .70מספר הילדים ירד במהלך השנים .מדאיג.
מתקיים דיון.
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.7

שבתון :אישור סבסוד
יוני מציג את הנושא .מתקיים דיון.
החלטה:
מאושר תקציב לסבסוד השתתפות בשבתון בגובה  .₪ 2,000אם יתברר שיש צורך
בתקציב גדול יותר ,העניין יועלה בפני הוועד.

.8

זמן דברי התורה בשבת

קובי :קיימת הצעה של קבוצת חברים המחפשים דרכים לרענן את חיי הקהילה ,כי
נשנה את סדר הזמנים כך שדבר התורה יינתן אחרי קריאת התורה ולא לפני .השאלה
נמסרה לוועדת ההלכה והמנהג שהשיבה שאין הדבר מענייניה ,והשאירה את העניין
לשיקול דעת הוועד ,כי לא מדובר בעניין הלכתי.
מתקיים דיון בעניין השיקולים בעד ונגד שינוי סדר היום בתפילה כדי שדבר התורה
יינתן לאחר קריאת התורה ולא לפני ,ואנעים זמירות יישמע בסוף התפילה ולא לפני
דבר התורה .כן נשקלת השאלה אם יש מקום להתחיל את התפילה בשעה מאוחרת
יותר ,כגון .08:45

החלטה:
קובי ,או אדם אחר ,יכין סיכום של הנושאים הנדונים :דחיית הזמן של דבר התורה או
אנעים זמירות; שינוי השעה של תחילת התפילה ,כד'.
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יש לדחות את הדיון בעניינים אלה לישיבה הקרובה המתאימה של הוועד )ייתכן
שהישיבה הבאה תהיה מוקדשת אך ורק לתקציב( .להזמין את חיים וחבריו )קבוצת
הריענון( .כמובן להודיע מראש בידיעות על סדר היום כדי שחברי הקהילה יוכלו להגיע.

.9

מערכה השקייה

מרק מציג את ההצעות שקיבל.
החלטה:
לאשר העסקה של הקבלן בשם בן ,שהציע  + ₪ 21,000מע"מ עבור מערכת השקיה.
הוועד מודה למרק ,ברברה וכול העוסקים במלאכה.

.10

שונות

טרם נדון חוזה השכרת שטחי הבניין לאירועים ,שגובש על-ידי וועדת השימוש בבניין.
חלק גדול מאתר הקהילה אינו כתוב בעברית ,אלא באנגלית בלבד .יש לדאוג לכך
שהכול יופיע גם בעבירת.
רשמה :שרון אדרי.

הערה :ניתן לקבל פרוטוקול מפורט של הישיבה במזכירות על-פי בקשה.

