ישיבת ועד הקהילה—פרוטוקול—25.7.21
נוכחים:
חברי ועד:
יוני המר-קסוי ,יו"ר

קובי איבלמן
דוד ג'בלי
דינה וינר
חיים ויצמן
אריאל פיקאר
אלישבע קרנץ
הדס רחמים
דני ריישר
מרק רנדר

ועדת ביקורת
דבי גרינמן

ועדת המנהג וההלכה
איתן כאדן
עליזה מוס רבינוביץ'

מרים פיין ,מנהלת המשרד

רשם :חיים ויצמן

א .יזמה להתחדשות בקהילה

חיים דיווח על יזמה להתחדשות בכל תחומי הפעילות בקהילה שהחלה בזמן האחרון ,קודם במסגרת דיונים
בקבוצות קטנות ובהמשך במעגל רחב יותר .תכלית הדיונים היא להחזיר לקהילה רוח דינמית ותוססת היכולה
להחזיר לקהילה משפחות ויחידים שהתרחקו בזמן הקורונה (ובמיוחד צעירים ודוברי עברית) ולמשוך אליה חברים
חדשים כאלה.

סיכום הדיונים:
https://docs.google.com/document/d/1PKXAdqfDG3RTO4AVeyTRWRzJA6RAXFGDsSeBtQu0
WyE/edit?usp=sharing

טיוטה ראשונה של הצעות לסדר היום של ועד הקהילה:
https://docs.google.com/document/d/1HM0n1NtWDGHtLh8xIfNjZPzoGlWP7YvC5KdA4om9BMg
/edit?usp=sharing

בין היתר ,עלו רעיונות לחידושים ויזמות ב 3-תחומית כלליים:

א .משיכת חברים חזרה לקהילה ,ילדים ונוער
ב .רוחניות ,ארגון ,ומשילות
ג .תעודת הזהות הקהילתית :פלורליזם ,פמיניזם ,אידיאולוגיה ,ועברית

אחת ההצעות היא הקמת מנהיגות רוחנית מתוך חברי הקהילה.

החלטות:

 .1הועד יתכנס שוב בחודש אוגוסט לתחילת דיון לעומק על ההצעות והנושאים.

 .2דינה ,אריאל ,וחיים יעבדו יחד לחידוד ההצעה למנהיגות רוחנית וסמכויותיה.

ב .קריאה משתפת

הועד קיים דיון במסמך
"הצעת ועדת מנהג והלכה לגבי קיום קריאה משתפת בקהילת ידידה (הוצעה :ז' שבט ,תש"פ  /עוד כנה :א' אלול
תשפ" א)"

צוין שמשפחת מוס מבקשת לקיים קריאה משתפת לבת מצווה שלה בשבת שובה.

איתן הציג את המסמך ,שהוא תוצאה של לימוד ודיון ארוך בועדת מנהג והלכה .הדיון נסב על ההליך הנכון לקבלת
החלטה ,ואיך להציג אותו לחברי הקהילה ולפתוח אותו דיון רחב.

הודגש שמדובר על חידוש המבט את רוח הקהילה וגם מאפשרת לכל חברי קהילה להתפלל במסגרת המתאימה
לצרכיהם ורצונותיהם.

החלטות:

 .1ועד הקהילה מאמץ את המסמך ויפעל ליישם אותו.
 .2יתקיים שיעור ודיון לחברי הקהילה בו ועדת מנהג והלכה תציג את המסמך ,את הלימוד והשיקולים מאחוריו.
 .3הודעה על החלטה וקיום השיעור תישלח לכל חברי הקהילה.
 .4חברות וחברי הקהילה מוזמנים לכתוב או לדבר ישירות עם חברי וחברות הועד ולהביע את דעתם בנושא.
באחת מישיבות הועד הקרובות יתקיים דיון בתגובות ,בשאלות ובהערות שהגיעו מחברות וחברי הקהילה.

