ישיבת ועד המנהל קהילת ידידיה
 22.4.2020נוכחים:
יוני המר-קסוי
דני ריישר
שרה לוין
מרק רנדר
קובי אבלמן
חיים ויצמן
אלישבע קרנץ
דינה וינר
יעקב מלכיאור
רפאל אמלן
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :דבי גריינמן
צופים :דבורה לוסטיג
לורה רוזן
מרים פיין
נעמי שטאל
דיווח על עזרה כספית לנזקקים בזמן הקורונה ע"פ נעמי שטאל.
הקרן בניהול :נעמי שטאל ,מרק נולמן ,ורפי רופמן .נעמי כתבה סיכום הדיון לידיעות ידידיה.
הצבעה אחרי חירום הקורונה הכסף ישמש למימון הנחות בדמי חברות למשפחות ויחידים הזקוקים לכך( .אושר
ללא התנגדות)
ועדת קורונה :דיווח על ענייני עזרה רפואית ,חסד ,ביקורים ,ואוכל מדבורה לוסטיג.
דבורה לוסטיג
לורה רוזן
אביטל אורדן

מינדי שימל
שרה לוין
עזרה בקניות ,בתרופות ,שיבוץ מתנדבים ,ארוחות ,קשר טלפוני ,עזרה טכנולוגי
יש מפגשי בוקר באנגלית ובעברית בזום .יש מפגשי ילדים עם ססקיה מוס.
נציגי הועד ואנשי קשר בזמן חירום הקורונה:
חסד וקהילה :אלישבע קרנץ
תפילה ולמידה :קובי אבלמן ודינה וינר
נוער וילדים :דני ריישר
בניין וגינה :מרק רנדר
כלכלה :יעקב מלכיאור
כח אדם :שרה לוין ויעקב מלכיאור
תפילות:
עקבנו אחרי המלצות ודרישות משרד הבריאות .השבוע התחלנו תפילות לפי דרישות של משרד הבריאות :עד 19
משתתפים ,בחוץ ,עם מרחק של  2מטר בין כל מתפלל.
קובי איבלמן מנהל וואטסאפ לתפילות שחרית בימי חול ,האם אנחנו ממשיכים עם מנין שחרית בימי חול?
הצבעה 6 :בעד בלי הוצאת ספר תורה מהבניין 5 ,בעד עם קריאת התורה
לשבוע הקרוב יהיו תפילות שחרית בכל יום חול בלי קריאת התורה ובלי גישה לבניין .נקבל החלטה להמשך בעוד
שבוע וחצי.
החלטה :ניתן להמשיך עם עבודות הבניין והגינה .מעקה בבימה ,גינון ,תיקונים ,וכו'.
ישיבת ועד המנהל קהילת ידידיה
3.5.2020
נוכחים:
יוני המר-קסוי
דני ריישר
שרה לוין
מרק רנדר
קובי אבלמן

חיים ויצמן
אלישבע קרנץ
דינה וינר
יעקב מלכיאור
רפאל אמלן
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :דבי גריינמן
צופים :מרים פיין
יהודית וינר-הריס
יחיאל גריינמן
דיווח ע"פ קובי אייבלמן על מנין שחרית ימי חול .רוצים להתחיל קריאת התורה בימי שני וחמישי בחוץ .השאלה
עלתה עם המקום הופך להיות קבוע ,האם צריך מחיצה? משאירים את שעת התחלת התפילה באותה שעה,
התגבשה קבוצה קבועה של משתתפים .ניתן להביא כמה כסאות למי שזקוק להם לעזור הפטיו ,חשוב לנגב
ולחטא את הכסאות אחרי השימוש ,ולהשתמש בכפפות להחזיק אותם .שולחן לקריאה ,כסאות ,וארון הקודש
הקטן לספר תורה הוכשטיין יהיו ליד דלת האחורית יציאה לפטיו ומרק יגיע כמה דקות לפני תחילת התפילה
להוציא את הציוד .עלתה שאלה איך להוציא את ספר התורה לפטיו? הספר יונח על השולחן לפני תחילת
התפילה .האם צריך לכסות אותו בטלית בהוצאו לפטיו? רק איש/ה קבוע/ה יוציא ויכניס את הציוד.
דינה תשאל את ועד מנהג והלכה את  2השאלות שעלו :מחיצה וכיסוי לתורה.
הצבעה 10 :בעד להמשיך את התפילות ולהוסיף קריאת התורה 1 ,נמנעת
דיון על תפילות שבת
איזה תפילות? איזה מנהגים? ,שעות? ציוד? דאגות? ,ועוד נקודות לדיון?
יש לנו אחריות להתחיל תפילות שבת .יש רצון לחכות ולראות נתונים רפואיים.
התגבשה קבוצה שידונו על האפשרות להתחיל תפילות שבת עוד השבוע:
קובי אבלמן
אלישבע קרנץ,
חיים ויצמן,
איתן קאדן,
מיכאל שטאל
לורה רוזן

הצבעה :להתחיל תפילות עוד השבוע 8 :בעד
להתחיל בעוד שבוע 3 :בעד
טיוטה עם תכנית וסדר התפילות תוצג בפני ועד המנהל ביום רביעי בזום.
חג שבועות
קובי אבלמן מתכנן סוגים שונים של למידה .לא יודעים מה יהיה מזג האוויר ,ולא הנחיות של משרד
הבריאות .האם יהיה תיקון ליל שבועות בחג ,בחוץ? האם יהיו שיעורי זום בשבוע לפני החג? קובי בודק עם
המנחים כמה אפשרויות.

