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נוכחים:
מרק רנדר
חיים ווייצמן
דינה וינר
רפאל אמלן
קובי אבלמן
יעקב מלכיאור
דני ריישר
שרה לוין
יונו המר-קסוי
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :דבורה גריינמן
עובדת משרד :מרים פיין
מטרת הישיבה :לעבור על הצעה להמשך פעילות ותפילות בקהילת ידידיה
דווח על תפילות  ,למידה בחג שבועות ,ודברי תורה .התיקון היה מוצלח מאד ,עטוי מסכות וכל ההתנהלות הייתה
בדרוש .יש מקום בהיכל ל 70אנשים במרחק  2מטר  .תודה רבה לקובי על ארגון וביצוע תיקון ליל שבועות ולמידה
מרחוק בשבוע שלפני החג.

הייתה החלטה להתפלל בתוך בית הכנסת .ההחלטה התקבלה בערב שבועות.
דף הרישום נשאר ,זה דרוש ללוגיסטיקה.
נמשיך הכנה לשבת בזום לעוד שבוע או שבועיים.
הצבעה :לקבל את מתווה שנשלח ע"י יו"ר הועד לעקרוני תפילות בימי חול ובשבת ,החלטות  ad hocשל הגבאים,
להמשיך הכנה לשבת לעוד כמה שבועות.
 8בעד 1 ,נגד
ניקיון:
יוני דיבר עם לורה רוזן ובדק הנחיות של משרד הב4יאות וגיבש מתווה להמשך פעילות ,תפילות ולימוד בקהילה
כדי להמשיך עם הפעילות צריך ניקיון השירותים ועוד...
לפני ואחרי שבת רוטציה לילות מיום ראשון
מרים מדבר עם צבי ונאמן שלום ואבינועם
שחרית בחול המניין ייכנס פנימה אחרי יום ראשון
הצבעה :כולם בעד
שיעורים:
לעודד אותם להמשיך בזום ,אם נכנסים רק לפי כללי קורונה ומשרד הבריאות .וניקיון המקום צריך להיעשות בהתאם.

אירועים והשכרות:
מקהלה – בחוץ
יש להם אחראיים על ניקיון והם ממושמעים (מקהלת אדם ומקהלת אודיטוריו

דיון על הנחיות ל OA
צריך להיות רשימת כללים (  )checklistלכל קבוצה ששוכרת את הבניין
בפירוש מה הם צריכים לסדר ,לנקות ,וכל פעם יחתמו .יכול להיות שהם בעצמם יצטרכו לפתוח שולחנות
אין גישה למטבח
הצבעה :הסכמה
בריתות ,שמחת בת ,אזכרות עד  19אנשים אין אוכל
עוד כוח אדם כי מרים משנה את הקף המשרה שלה
אב בית? נחדש את הדיון הזה ,צריך פיקוח של אירועים
האם אפשר לקיים את ה  AGMבזום? יעקב בודק עם פרקש לגבי תאריך אפשרי ל AGM
מרים תבדוק את השאלה עם זום
יוני -לזרז את העניין של אב בית או פיקוח וכו,
קבלת הלטות :כל החלטה תקבל את אחריות של כל ועד המנהל

