פגישת ועד מנהל ( 18.2.21בהמשך פרוטוקול )11.3.21
נוחכים:
יוני המר-קסוי
קובי אבלמן
דינה וינר
אלישבע קרנץ
חיים וייצמן
רפאל אמלן
מרק רנדר
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :דבי גריינמן
צופה :מיכאל שטאל
ההנחיות מאפשרות להפעיל תפילות בתוך הבניין
המשתתפים בתפילה בתוך הבניין רק למחזיקי "התו הירוק"
נמשיך עם התפילות בחוץ
מנין בפנים ב 8:30רק למחוסנים ומניין בפטיו ב9:15
אם אין מספיק מתפללים בפנים ,תהיה תפילה רק בחוץ
תפילה בתוך הבניין חייבים להרשם מראש
האם אפשר לאשר כניסה למי שלא נרשם מראש?

ועד מנהל 11.3.21
נוכחים:
מרק רנדר
דני ריישר
יעקב מלכיאור
קובי אבלמן
רפאל אמלן
דינה וינר
הדס רחמים
חיים וייצמן
אלישבע קרנץ
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :דבי גריינמן
גרי גינזבורג
צופים :מרים פיין
הצעת תקציב  2021יעקב מלכיאור
.I
שאלות על ההכנסות:
עדכון קרן קרונה

פיצול בין משכורות של מרים ומי שישגיח על אירועים
עדכון עלויות הבנק
הוצאות לתקופת קורונה מצנן אוויר ,אוהל ,סככה
פיצול ההכנסות מפורים -קופת צדקה וקופת הקהילה
הכנסות של  2020יתרות סוף שנה
ירידה במספר חברים
ירידה בהכנסות משכירות הבניין
לא מצפים למספר חברים דומה ללפני קורונה
שימוש במבנה -משערים סכום נמוך
יש התארגנות לשבתון
היתה תרומה לפטיו ולגינון  10אלף שקלים ,העברנו  4אלף לגינון
שאלות על ההוצאות:
פורים תקצבנו יותר משנים קודמות
קידוש תקצבנו פחות משנים קודמות
אב בית מקבל פחות מהמשכורת המלא
תקצבנו כסף למעקה בבימה
היו פחות הוצאות על המבנה ותחזוקה
פתיחת בית הכנסת תאפשר יותר הוצאות אבל גם יותר הכנסות מהשכת הבניין וחברי קהילה
 175חברים השנה לעומת  205חברים משנה הקודמת
האם כדאי לפנות לחברים שלא חידשו?
הצבעה :מאשרים את הצעת התקציב עם הגרעון הצפוי ללא התנגדות
תודה ליעקב
II.יובל בער אדריכל וחבר קהילה
תכנן ומפקח על כל התכנון והעבודה בפטיו וגינון ומרכז דוב.
עדכון על חלונות במרכז דוב:
הכסף של תורמים
פנינו לעריה יש שיבושים
הקצעת קרע לקהילה ל 10שנים פג תוקף
תהליך של הקצעה מסורבל וארוך וייקח עוד שנהץ רק אז אפשר לחדש בקשת היתר בנייה
בהתאם לחשיבות פתיחת חלון בתקופה הזאת של מגפת הקורונה ,צריך
ועד המנהל אישר להמשיך עם תהליך ההקצעה ובו זמנית להתקדם עם פתיחת החלון.
ועד המנהל מסמיך את יובל וועדת הפיתוח להמשיך בהגשת היתר למרכז דוב כולל פתיחת חלון
לאור נסיבות קורונה והצורך הדחוף באוורור ההחלטה היא לבצע את החלונות באופן מידי במקביל לתהליכי
הרישוי
ההחלטה עברה עם התנגדות אחת
תודה ליובל!
III.

פסח וניום העצמאות
חלוקת העבודה אין "פוינט פרסן"
לוח התפילות -קובי מכין
פלייר -אלישבע
תפילות החג -גבאים
אם יהיה צורך לעוד עזרה מבקשים מחברי ועד המנהל להתנדב
הוראות לפסח במוצאי שבת -ועד מנהל איתן קאדן מוציא הוראות לידיעות ידידיה
נקיון המבנה -המנקה
אין אירועים עד פסח
סיום בכורות -אפשרות בזום? קובי עושה בפטיו בשעה  7:05אחרי שחרית
אולי יהיה טיול משפחות בחול המועד?
יום העצמאות
מסיבה -תפילה חגיגית
תכנית מעבר -מיום הזיכרון ליום העצמאות מרצה אורח  -יעל גרינברג
דינה תשאל איך אפשר להקרין את ההרצאה בפטיו
אחרי ההרצאה תפילה חגיגית
ערב שירה -נעמי שטאל פעם עשתה את זה מרק ידבר עם נעמי שטאל
(אולי יהיו חבילות אוכל לכל המשתתפים בערב שירה)
מקבלים פניות לשימוש הבניין ,ויש שאלות לגבי ההנחיות,
החלטה :יקום ועד של אנשים שיכולים לקבל החלטות ולהבהיר הנחיות
הועד :מרק רנדר ,חיים ווייצמן ,דבורה לוסטיג
תפילות שבת:
יש תהליך חידוש משיכה של אנשים שלא הגיעו בהרבה זמן
חיסונים -הרגשה יותר חופשית מתי לחדש קידוש? ימי עיון בבית הכנסת? דרשות? פעילות ילדים? חידוש
השתתפות נשים?
הצעות איך אפשר להחזיר את הילדים לבית הכנסת
האם יש מועמדים לרכז נוער?
סיכום ביניים :כדאי בפגישת ועד המנהל הבאה לדון בנושאים ודברים קונקרטיים לחידוש אחרי קורונה
דרשות בזמן התפילה הגבאים יכולים להתקדם בלי לחכות לא דרושה החלטה של ועד המנהל.

