 19.5.2020ישיבת ועד מנהל קהילת ידידיה בזום
נוכחים:
אלישבע קרנץ
שרה לוין
דינה וינר
יפה שירה גרוסברג
יוני המר-קסוי
קובי אייבלמן
מרק רנדר
דני ריישר
יעקב מלכיאור
חיים וייצמן
רפאל אמלן
ועדת ביקורת :דבי גריינמן
עובדת קהילה :מרים פיין
 .1דיווח על תפילות שבת בפטיו ע"פ קובי אבלמן
התפילות היו לפי הוראות וכללים של משרד הבריאות.
קבלת שבת  52משתתפים ,תפילה יפה ,צליות  54מ"מ שמרק רנדר קנה והרכיב ,יש עו כ 250-מ"מ ללא צליות,
נצטרך לשקם חלקים מהגינה לאחר תקופת תפילות בחוץ.
תפילת שבת בבוקר 30-32 ,מתפללים בשני מנינים ,תפילה מהירה ללא דבר תורה
לא תהיה בעיה להוסיף תפילת מנחה ,שיעור ומעריב לשבת הבאה.
יש תאורה  ,הרבה עבודה להכניס ולהוציא כסאות,
יש הצעה שכל משתתף יביא את הכסא למדרגות ליד הדלת ורק אחד יכניס את הציוד פנימה.
תודה רבה למרק רנדר וקובי אייבלמן על כל העזרה שלהם עם הצליות ,הציוד ,האירגון והעזרה.
תהיה תפילת מנחה בשבת  19:00רק שולחן אחד לקריאת התורה ,שיעור בלי שולחנות ותפילה ושיעור עם הרשמה
מראש.
מפגש הכנה לשבת בזום ממשיך .היו כ 28-אנשים השבוע.
השבוע תפילת שבת בבוקר נאפשר  50משתתפים.
 .2כללי בריאות והגיינה
איך אפשר לאכוף את הכללים של משרד הבריאות .עם פתיחת בית הכנסת נצטרך תו סגול ,נציג שיהיה אחראי על תו
הסגול וכללי ההגיינה והבריאות של משרד הבריאות .צריך לקחת בחשבון רגישויות של מבקרים ,משתתפים ,חברים
וכו.

בכל תפילה יהיה אחראי לאכוף את כללי המרחק והמסכות .תהיה הודעה ברורה בהתחלת התפילה ובמשך התפילה
לתזכורת .אנשים שלא עוטים מסכות לא מקבלים עליות לתורה.
שאלה לועד מנהג והלכה  :האם ניתן לברך על קריאת התורה ממקום הישיבה ולא לעלות לתורה.
ניתן להוסיף להרשמה לתפילה "אני מסכים/ה לכל כללי הקורונה"...
 .3חג שבועות
קובי ארגן  3שעות של שיעורים בליל שבועות  01:00 ,0:00 ,23:00 :בכל שעה שני שיעורים (אנגלית
ועברית) ,שיעור בפטיו ושיעור בכניסה (מחוץ לכניסת הבניין)
קובי דיבר עם מל גלצר מקהילת בית בויער על תפילה מוקדמת בטיילת
יהיו שיעורי זום בשבוע לפני החג (מתי?) לזיכרון צבי ברנהרט
נושא השיעורים "ערבות הדדית"
קובי ידבר עם איתן קאדן לגבי תפילה מוקדמת בחג.
צריך הרשמה מראש לתפילות חג שבועות
כדי ליעל את התפילה ואת קריאת המגילה יש לבחור רק  2בעלי קריאה ,גבר ואישה שיקראו שני פרקים כל
אחת.
אולי תהיה קריאת המגילה בזום לפני החג .אולי תהיה תפילת יזכור בזום לפני החג.
אם תתאפשר ע"פ הנחיות משרד הבריאות תפילה בתוך הבנין לחג שבועות  ,אנחנו נקיים את תפילותינו מחוץ
לבניין.
BUC .4
מכון פרדס רוצה להשתמש בפטיו שלנו לטכס סיום בלי ציוד ,בלי שימוש בבניין ,בלי תאורה
האזור בחוץ לא בבעלותינו ולא נוכל להשכיר
עלו דאגות לגבי נקיון האזור ,מצב הצמחים בגינה ,בלאי לצליות ולשער
האם ניתן להביא את נאמן או את צבי אדגס לפקח? נקבל רק את עלות הזמן של המפקח .ואו עלות החשמל ,
ולא נקבל דמי שכירות
המקהלות בקשו רשות להמשיך את החזרות שלהן בחוץ עם ציוד בית הכנסת ,גישה לבניין לשירותים.
נסכים למקהלות להשתמש במקום בלי נציג מבית הכנסת הם יצטרכו לעמוד בכל דרישות משרד הבריאות
ושלנו לגבי נקיון המקום ,ציוד ,וכו
האם צריך נציג מבית הכנסת לפקח על האירועים ,ההתכנסויות הנ"ל?
מרים תבדוק את תנאי התו הסגול.
הצבעה :לקבל את הצעת שושנה באומגרטן לגבי פרקט לבימת ההיכל .הצבע טיפה שונה אבל ההבדל
מינימאלי
פה אחד בעד

