פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 24.9.19
נוכחים :דני ריישר ,שרה לוין ,יוני המר-קסוי ,אלישבע קרנץ ,חיים ויצמן ,מרק רנדר ,רפאל אמלן ,דינה וינר,
יפה שירה גרוסברג
צופים :מרים פיין ,יהודית הריס ,גייל ססוויין ועדת ביקורת :דבי גריינמן ,דני אלבאום
 .1גייל מציגה רעיון לנקות ,לשפר ,ולהדריך גבאיים בשימוש בכלי הכסף שיש בבית הכנסת .גייל
"משמרת"  conservatorמקצועית ותעבוד עם דני ריישר כדי להעביר לגבאים דרכים לשימוש נכון בכלי
הכסף.
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שיבוץ עצמי של אנשי קשר בחגים ובימים מיוחדים .רשימת אנשי הקשר עם יו"ר יוני המר קסוי.
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דינה עדכנה את הוועד על ההכנות לראש השנה.
תודה רבה לדינה על ריכוז ההכנות לחג!
לו"ז התפילות לחג כבר נמצא באתר ,תודה לקובי אבלמן ,אביטל אורדן ,וליהודית הריס.
יהיו סדרנים שיעזרו במושבים בזמן פיצול לשתי תפילות.
בדיקת שירותים במשך היום .אלישבע ומרק יבדקו את מצב השירותים כל שעה וחצי.
מכתב עם סידור המושבים ורשימת שליחי הציבור יישלח לחברי הקהילה השבוע.
תורנות השמירה על הילדים בזמן התפילות בימים הנוראים לא הייתה יעילה ולא עבדה טוב בשנים
קודמות .לא יהיה שמרטף (בייביסיטר) .אין זה בטיחותי לאפשר לילדים להסתובב במרכז דב ללא
השגחה.
החלטה :מרכז דוב יישאר נעול בזמן התפילות (אלא אם מתקיימת בו פעילות לילדים) .יהיה שלט על
הדלת ,לפיו הורה שירצה לפתוח ולהשגיח במרכז דוב יוכל לקחת את המפתח ממקבלי הפנים בכניסה
לבית הכנסת ,בתנאי שינעל את מקום עם צאתו ויחזיר את המפתח למקבלי הפנים.

דיון בסוגיית החלונות במרכז דוב .רצוי להעמיק את חלונות מרכז דוב ולהאריך אותם כדי לאפשר
.4
כניסת אור טבעי למרכז .התכנית בבדיקה .נבדקות דרכים שונות לקידום הפרויקט תוך מילוי מחוייבויותינו מול
העירייה.
מרק מתייעץ עם יובל בר ועם ג'י ג'י מרקס על כל תכנית העבודה.
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שרה לוין מרכזת רעיונות לשיפור גיוס חברים חדשים לקהילה .עלו רעיונות והצעות.
שרה תרכז את ההצעות.
ועדת ביקורת
תודה לחברי הוועד המנהל על כל העבודה ולצוות בית הכנסת והמתנדבים.
הצעות לייעול ושיפור:
בדיקת צרכי חברי הקהילה ,מי אנחנו ומה אנחנו צריכים? איך תשפיע הזדקנות דור המייסדים על
הקהילה?
קבלת החלטות :איך מקבלים החלטות ,ייעול דיונים ותהליך קבלת החלטות בוועד המנהל
ייעול פרסום הפרוטוקולים של ישיבות הוועד המנהל באתר הקהילה
מנהלנית הקהילה :הגדרת התפקיד ופיצול התפקיד לאחראי על הבניין ומנהלנית הקהילה.
איש קשר לישיבה הכללית
יוני המר קסוי כבר טיפל בנושא השני והחמישי ניהוליים ,והוא מתכנן דיון בנושא הרביעי .כל הכבוד!.
יפה שירה תכתוב פרוטוקולים ותדאג לתקן ,לשנות ולשלוח ליהודית הריס לפרסום באתר.
דני ריישר איש הקשר ל  AGMישיבה הכללית.

 .7יש יוזמות מחברי הקהילה בנושאים שונים ,ובייחוד:
קידוש
אקולוגיה
הזדקנות החברים
תודה רבה לאלישבע על היוזמה עם ועדת הקידוש והאקולוגיה.

רוצים לעודד את היוזמות ,לייעל את הטיפול בהן ,ולהוריד עומס מחברי הוועד המנהל.
יש ליצור ועדות  AD HOCולהודיע לקהילה על היוזמה .דני ריישר ומרק מוסיפים :חשוב שמטרות
הוועדה תהיינה ברורות ,וברגע שייוצר ועדה יתווספו עוד חברים מעוניינים.
הצעה לחבר את נושא הקידוש ונושא האקולוגיה לועדת מטבח .יש הרבה רעיונות ורצון לשינויים.
אלישבע קרנץ תכתוב ותשלח מסמך עם רעיונות ויוזמות בענייני המטבח לחברי וועד המנהל .חברי הוועד
מתבקשים לשלוח משוב והערות.
נכתב ע"י יפה שירה גרוסברג

