ועד מנהל 11.5.21
פגישה ראשונה פנים מול פנים אחרי מגפת הקורונה
נוכחים:
קובי אבלמן
יעקב מלכיאור
דני ריישר
מרק רנדר
הדס רחמים
אלישבע קרנץ
יוני המר-קסוי
רפאל אמלן
יפה שירה גרוסברג
ועדת ביקורת :גרי גינזבורג
שבועות :עדכון מקובי
תכנית שלמה לליל שבועות
פלייר לזמני תפילה ,ודפי תוכן של תיקון ליל שבועות קובי ידפיס ב speedio
ניל הזמין פרחים ויקשט את בית הכנסת
כיבוד בערב שבועות יהיה בפנים למי שיש תו ירוק
אסיפה כללית AGM
יעקב ידבר עם פרקש לבדוק תאריך מתאים .צריך לסיים דוחות עד יוני
שיקום reboot ,הקהילה
כיוונים ,שאלות ,הפרעות ,סיעור מוחין
● בעייתי שאין ילדים בתפילה בבניין
● רעיונות לשתף ילדים בתפילה
● אין תפילת ילדים
● קידוש לאחר התפילה
● פעילויות חברתיות לא בזום ,ייחודיות וקהילתיות
● הרקדה ,מסיבה ,אוכל
● בזאר ,התנדבויות
● נהנים מהתפילה הקצרה
● פיצול התפילות -אין מפגש חברתי כלל קהילתי
● משפחות דוברות עברית חסרות
● חידוד זהות הקהילה ,חידוש אמנת הקהילה
● התפילה המוקדמת בשבתות קבוצה מגובשת
● קריאת תורה מעורבת נשים גברים ,יש כבר תשובה של ועדת מנהג והלכה
● התפילה רדודה ,ומשעממת ,אין מספיק שירים ,אין מספיק משתתפים
●  4תפילות הפכו ל 5תפילות והן ארוכות !

גרי גינזבורג יועץ בריאות הציבור הבהיר על הידבקות המחלה

האם באמת אנחנו בבעיה? האם יש דרך לבדוק?
חיים הזמין קבוצות קטנות של חברים לדון ולחשוב על שיקום הקהילה .הם יציגו את הרעיונות לועד המנהל
אולי ריבוי התפילות מחזק את הקהילה ,יש אנשים שבאים רק לתפילה המוקדמת והיא קבוצה מגובשת ,לתת
לאנשים הזדמנות להתגבש בצורה ובשעה שרוצים.
יש בעיה להשלים מניין לתפילת  9:15בשבת בבוקר
איך אפשר למשוך אנשים?:
● מפגש ילדים בפארק
● פעילויות במשך השבוע שאנשים יכירו את המקום
● סטנד-אפ
● טעימות יין
● מוזיקה
● הופעות
● אירועים של ארגונים שונים ומשפחות כדי שיותר אנשים יכירו את המקום
● האם הגיע זמן לאיש רוחני? רב?
יש משפחות שהתארגנו ונפגשים בפארק ל"תפילה" אפשר להציע להם את עזרת ידידיה במים ,שירותים ,הודעות
יפה שירה תיצור קשר עם אילנה גוטמן.
קובי הציע להביא קידוש השבת ,הוא פנה לכמה אנשים והצטרפו עוד משפחות לעזור
האם יש אפשרות לארגן קידוש כל שבת עד סוף יולי? עם גוגל פורמס? לשאול את אביטל אורדן להכין טבלה.
האם הקידוש יהיה למניין אחד? לשני מניינים? האם הקידוש יהיה בפנים? או בחוץ בקדמת הבניין?
לשבועיים הקרובים יש קידוש.

