 31.1.2021ישיבת ועד המנהל
נוכחים:
קובי אבלמן
יוני המר-קסוי
דני ריישר
הדס רחמים
חיים ויצמן
רפאל אמלן
אלישבע קרנץ
דינה וינר
יעקב מלכיאור
מרק רנדר
יפה שירה גרוסברג
צופים:
מרים פיין (עובדת קהילה)
דבי גריינמן (ועדת ביקורת)
גרי גינזבורג (ועדת ביקורת)
אלי רנדר (ועדת צדקה)
ברוכים הבאים להדס וגרי
סבב " "check-inאיך הולך ,על מה חושבים ,האם הכל בסדר?!
דאגות ,מחשבות ,נושאים שאלו:
מה מצב הכלכלי בקהילה?
מה יהיה בטווח הארוך?
איך נשמור על קהילתיות?
כרגע אין מרגש של קהילה.
אולי נחזור ל"הכנה לשבת" בזום
בימים האחרונים יש בעייה לגבש מניין
עייפים ,ויש אי-ודאות ,אך למרות הכל מתמודדים!!
"יכול נוכל!"
עלו שאלות משמעותיות והלכתיות לגבי נשים והשתתפות במניין ,קריאת נשים
חברי הקהילה חושבים שלא מתפקדים
האם אנחנו משמעותיים החיי החברים?
פורים הוא הזמן לחזור לקהילתיות! זה הזמן שנתחיל לתפקד
פורים
.I
נתחיל בהנחה שנהיה בסגר לפי הנחיות הכי מגבילות של משרד הבריאות.
פורים משולש :קריאת מגילה בחמישי בערב ושישי בבוקר ,סעודה ומשלוח מנות ביום ראשון

דינה תפנה לועדת ההלכה לגבי כללים והלכות לגבי פרשת זכור ,וקריאת ושמיעת המגילה .האם אפשר
לצאת ידי חובה בשמיעת המגילה דרך המחשב? האם צריך מניין?
נארגן כמה שאפשר קריאות במספר משתתפים מצומצם ,למי שיש מגילה לקריאה בציבור ומוכן להשאיל
לקהילה ,שידבר עם דינה .תתקיים קריאה (לפחות אחת) עם גברים בלבד כבעלי קריאה ,ואחת של
נשים בלבד.
אין צורך לארגן קריאות בשכונות אחרות או קרוב לבתים של החברים ,כי יש כאלה שהם מחוץ לקהילה.
ורוצים פוקוס סביב בית הכנסת.
צריך לחייב הרשמה מראש כדי שנדע להתארגן למספר קריאות בו-זמנית .שבוע לפני!
מרק יעבוד יחד עם דינה ועם אב הבית על המקום הפיזי
הסעודה תהיה בזום בדומה למסיבת  40שנה אולי אפשר לשלב משלוח מנות וסעודת החג .דני ריישר
בודק עם אביטל אורדן ועם נעמי שטאל על רעיונות לחלוקת האוכל של הסעודה לחברי הקהילה
שמשתתפים.
האם יגיעו לבית הכנסת לקחת אוכל? האם הסעודה תהיה בסגנון ? pot luck
פרויקט משלוח מנות (הכולל מתנות לאביונים) הוא גיוס כספים משמעותי וחשוב לקופת הצדקה! לא
נוכל לוותר על מ"מ! איך אפשר לקיים אותו
צריך לשתף את כל חברי הקהילה ,כל החברים יקבלו משלוח זהה
לשלוח ד"ש משמעותי ומוחשי מבית הכנסת מרגש וחשוב!
הדס תעזור לדני בחשיבה
שפיל
נקליט את השפיל ונשדר בפורים ,צריך מערכת יותר משוכללת ומערכת קולית יותר איכותית
יש הצעת מכיר להקלטת השפיל 800ש"ח החתן של שטאל ,לא כולל צילום
עתיר הנגן המלווה
צריך להסריט בקבוצות קטנות של  3-4אנשים
העלות תהיה גבוהה משנים קודמות
כדאי שהשפיל יהיה קצר משבעבר.
השפיל ישודר אחרי הסעודה בזמן הסעודה יהיה קידוש"purim Torah" ,
פעילות ילדים
צלם מקצועי לצלם ילדים בתחפושות
אנשים יגיעו לבית הכנסת עם הילדים כדי להצטלם.
האם יש פלטפורמה שניתן לשדר את הצילומים במשך היום צילומים רצים כל היום
מגנטים
יעקב יבדוק תקציב לצלם והצעת מחיר
חיילים וחסד
מרק ייצור קשר עם לינדה גרדשטיין לגבי מ"מ לחיילי הקהילה.

צריך שמישהו יהיה בקריאות המגילה לקבל את הכסף שנאסף ממחצית השקל וקופת צדקה ומתנות
לאביונים
דבי מזכיר שצריך לרשום בתקציב מאיפה כל הכספים מגיעים ,כמה לקופת הצדקה ,וכמה למתנות
לאביונים וכמה למחצית השקל
אלי רנדר נתנה דיווח על קופת הצדקה
מתנות לאביונים תחלקנה באותו יום של החג.
אלי תתעדכן לגבי כמה קריאות תהיה כדי שתוכל לקבל את הכסף מכל הקבוצות.
צריך לאשר רשאי חתימות חדשים:
יש רשימה של  4אנשים:
מינדי שימל
דורית מיירס
אלי רנדר
יהודית מקלר
(מורידים את אסתר אידל מהרשימה)
מורשי חתימה לקהילת ידידיה לחשבון של קופת הצדקה.
הועד אישר פה אחד
אלי תשלח ליעקב דף חשבון חודשי של קופת הצדקה.
אב הבית:
עדי אמיתי התקבל כאב בית והוא איש "נחמד מאד"
היו אירועים בפטיו ועדי טיפל בהשלמות ,תיקונים ,צביעה ,גינון (יצר קשר עם ברברה לגבי גינון)
כ מעט אין צורך להביא בעלי מקצוע .והוא גם "משווק" את הבניין לאחרים שרוצים לשכור אותו
כרגע הוא עובד במתכונת מצומצמת וברגע שאפשר לעבור לבניין הוא יעבוד יותר.
סיעור מוחין לעתיד:
טיול קהילתי ביום העצמאות
שבתון הקהילה
לערוך ערב חגיגי לחברי הקהילה לסיעור מוחין ולדבר על העתיד ורעיונות לפעילויות
לשלב חברי "קהילת הרחוב של ירון" בתפילות שלנו
לקדם את מעמד האישה
שבתות עיון
קבלת שבת בזום
הרצאות
פעילות בוקר בזום
קידוש
אנחנו גאים במה שהצלחנו לעשות בתקופה הזאת !

כל הכבוד לכולם!

