ישיבת ועד הקהילה—פרוטוקול—7.10.21
נוכחים:
חברי הועד:
יוני המר-קסוי ,יו"ר

קובי איבלמן
דינה וינר
אריאל פיקאר
הדס שרודר רחמים
דני ריישר
מרק רנדר

ועדת מנהג והלכה

איתן כאדן
עליזה מוס רבינוביץ'

רשם :חיים ויצמן

סדר היום:

 .1סיכום החגים
 .2רכזת נוער
 .3יוזמת מנהיגות רוחנית
 .4קריאת התורה משתפת

הישיבה לא דנה בסעיפים הבאים:

 .5חלוקת "תיקים" (תחומי אחריות) בין חברי הוועד
 .6חברות  -שבת הכרות ,חברים חדשים ,איך להחזיר חברים ישנים
 .7פעילויות לחברים שלא באים לבית הכנסת בגלל קורונה
 .8קידוש
Greeters .9
 .10שונות
 .1סיכום החגים

חברי הועד הביעו סיפוק כללי מההתנהלות והתפילות .הובע רצון לשמור על אופציות
שונות בתפילה :בימים הנוראים תפילה ללא פיוטים ,בשמחת תורה אופציה לחברים
שאינם רוצים לרקוד .מספר חברי ועד הביעו שביעות-רצון מהריקודים בחוץ בשמחת
תורה.
הובע צורך בתיאום רחב יותר בין חזנים ותיקים וחדשים ,מעבר למה שכבר קיים.

 .2רכזת פעילות ילדים ונוער

מרק ,הדס ,ודוד ג'יבלי דיווחו על פגישה עם מועמדת מבטיחה לרכזת פעילות ילדים
ונוער בשם ירדנה (ג'ורדנה) עופר .הם נפגשו עימה יחד עם תהילה פוטרמן-בינדר,
המארגנת את מפגשי המשפחות הצעירות הקיימות בחודשים האחרונים .המועמדת
התחילה לימודי סיעוד השנה וגרה באזור .היא עלתה ארצה לפני  4שנים ומדברת
עברית שוטפת .באופי ובהשקפה היא מתאימה לקהילה .היא בעלת ניסיון בתחום .היא
יכול לעבוד  3מתוך  4שבתות וגם באמצע השבוע .היא התבקשה להכין הצעה שתפרט
איך היא תפעל ותארגן את החודשים הראשונים .כמו כן היא תשתף בציפיות השכר
שלה .היא חושבת שחשוב להתחיל לגבש את הנוער כדי שיוכלו להוות כח עזר לפעילות
עם הילדים הצעירים.
החלטה :הועד מכיר בחשיבות התפקיד וקבע שיש למצוא תקציב למימון המשכורת
וההוצאות .מרק ושות' ימשיכו את הקשר ויגבשו יחד עימה הצעה תקציבית מפורטת.
מרק הדגיש שחשוב להשקיע מאמץ ולקשור את המועמדת לקהילה דרך היכרות
והזמנות לסעודות שבת.

 .3הנהגה רוחנית
חיים הציג את ההצעה להנהגה רוחנית שגיבש יחד עם אריאל (מצ"ב).
חברי הועד קיבלו את ההצעה בברכה .הוסכם שיש צורך בהנהגה ובמיוחד בהיבט הליווי
הרוחני ( )chaplaincyהחסר כיום בקהילה.
אריאל הדגיש שמדובר על מודל המתאים לקהילה דמוקרטית ,ולא מדובר על עקיפת
הועדות והפעילים הקיימים אלא ליווי ודחיפה.
חלק מהנוכחים הסתייגו מהסעיף הקובע שחברי ההנהגה יקבלו פיצוי או שכר .מרק ציין
שעשוי אפילו להיות בעיה חוקית עם תשלום שכר לחברי העמותה .הוא גם ציין שיש
חברי קהילה המשקיעים שעות רבות לקהילה ללא קבלת שכר .אריאל הדגיש שסעיף
השכר אינו עקרוני אבל אמור ליצור מצב שחברי ההנהגה יוכלו להקדיש את הזמן
והמאמץ הדרוש ,שהוא מעבר למה שמתנדבים יכולים להגיש .הוא הציע שאפשר אולי
לממן לימודי תורה או ליווי רוחני במקום שכר.
דינה הביעה הסתייגות מהצורך בגוף שיעמוד מעל הועדות הקיימות ,כולל ועדת מנהג
והלכה ,אבל הסכימה שיש צורך ב.chaplaincy-

החלטה :חיים ואריאל ידונו בהצעה עם בעלי תפקידים רלוונטיים בקהילה וגם עם מספר
חברי קהילה העשויים להיות מתאימים לתפקיד .ועד הקהילה ימשיך בדיון בהצעה
בישיבתו הבאה לאחר קבלת התגובות האלה.

 .4קריאת תורה משתפת
יוני שאל אם חברי הועד שמעו תגובות .לא שמעו הרבה .קובי הביע אי-שביעות רצון
מניהול הקריאה בשבת שוב מאחר והקהילה התפצלה לפני דבר התורה ולא התכנסה
שוב למוסף ,כראוי בשמחה שכל הקהילה צריכה להיות שותפה לה .הוסבר שהסטייה
מהמתכונת שאושרה בחודש יולי נבע ממספר האורחים הרב וממגבלות הקורונה.
קובי ואריאל הביעו אי-שביעות רצון מהפיצול בתפילות בבוקר והציעו לבטל את המניין
של  .9:15חברים אחרים ציינו שיש חברי קהילה המרוצים מהמניין השני ושכרגע ,בגלל
הקורונה ,יש עדיין צורך בפיצול ותפילה בחוץ .קיום שני המניינים הוא קשור גם ליישום
המתווה שאושר לקריאה משתפת מאחר ובמניינים קטנים ,במיוחד זה שב ,9:15-קשה
להבטיח שיהיה מניין לקריאה המסורתית אם יש פיצול.
יוני אמר שיש עוד משפחות הרוצות לקיים קריאה משתפת בשמחותיהן בקרוב וצריך
לקבל החלטה לגבי הלוגיסטיקה .המתווה שקבעה ועדת מנהג והלכה היה מבוסס על
המצב הישן ,של מניין ראשי אחד ב.8:30-
אריאל וחיים הציעו שבשמחות אפשר לקיים קריאה משתפת באחד המניינים ( 8:30או
 )9:15וחברים הרוצים קריאה מסורתית יכולים ללכת למניין השני.
איתן ועליזה הדגישו שעדיין מדובר על שינוי שהקהילה צריכה להתרגל אליו .לכן קבעו
שחשוב לדבוק ככל הניתן במתווה הקיים בחודשים הקרובים ,תוך כדי קבלת תגובות
מהקהילה והמשך הדיון בנושא.
החלטות:
בשמחות הבאות עלינו לטובה בחודשים הקרובים יש לדבוק ככל האפשר במתווה
שקבעה ועדת החלטה והמנהג; ולקיים קריאה מסורתית בכל מניין שמתקיימת בו
קריאה משתפת .אם מגבלות הקורונה ומספר האורחים יסבכו את קיום המתווה כלשונו,
כל מקרה יידון לגופו.

תתקיים ישיבת ועד פתוחה לכל חברי הקהילה לדיון על הקריאה המשתפת .חברי
הקהילה יתבקשו גם להגיב במייל ובדרכים אחרות.

הנהגה רוחנית לקהילת לידידה—הצעת החלטה
טיוטה 27.8.21
 .1מטרה
הקהילה תקים רוחנית כדי לקדם יזמות ,חשיבה ,וחידושים בכל תחומי החיים הקהילתיים :תורה ,תפילה ,וגמילות
חסדים.

 .2מיקום ההנהגה הרוחנית במבנה הקהילתי

ההנהגה הרוחנית תפעל באופן עצמאי ויזום ,בכפיפות לוועד הקהילה ובתיאום עם הגופים הקיימים—ועדות,
רכזים ,וגבאים.

 .3מבנה ההנהגה הרוחנית

א .ההנהגה הרוחנית תורכב משלושה חברים/חברות.

ב .לפחות אחד מחבריה יהיה גבר ולפחות אחת תהיה אישה.

ג .חברי ההנהגה ייבחרו ע"י ועד הקהילה מתוך חברי הקהילה בעלי רקע מתאים בלימוד תורה ויחסי
אנוש .יש לראות בחיוב אפשרות שמבין השלושה אחד יבוא מחוץ לקהילה ,כדי להביא מבט חיצוני וגם
למשוך קהלים חדשים לקהילה.

ד .כדי להבטיח רציפות תוך חידוש ,חבר או חברה ההנהגה חדשים ייבחרו בדילוגים ,כך שלא יותר מאחד
יתחלף בבת אחת .אורך תקופת השירות בהנהגה יוקבע ע"י ועד הקהילה לאחר תקופת הרצה של
כשנתיים.

ה .כל חברי/חברות ההנהגה הרוחנית יהיו חברים גם בוועדת מנהג והלכה ויעבדו בעצה אחת עם
הוועדה.

 .4תחומי אחריות וסמכויות

א .תורה :ההנהגה הרוחנית תפקח על כל לימוד התורה המתקיים בקהילה—שיעורים ,דברי תורה
והלכה ,שבתות עיון ,והרצאות .היא תסייע ותייעץ לחברי הקהילה המארגנים את הפעילות הזאת ותציע
יוזמות חדשות ,נושאים שרצוי לעסוק בהם ,ומורים ודוברים שכדאי להזמינם לשאת דברים בקהילה.
מטרתה תהיה להגביר את לימוד התורה בקהילה וגם לחדד את הלימוד.

ב .תפילה :ההנהגה הרוחנית תעבוד ,יחד עם הגבאים והגבאיות ,לעצב תפילה משמעותית ורוחנית ,בתוך
מסגרת ההלכה ומתוך מסורת החידוש הדינמית ,הפתיחות ,והפלורליזם שמאפיינת את קהילת ידידיה
מראשיתה .היא תציע יוזמות חדשות במבנה התפילה ,בסגנונה ,וגם תעלה הצעות חדשות בתחומים כגון
השתתפות נשים וילדים ,היענות לקהלים שונים ,כגון עדות ומסורות שונות ,משפחות צעירות וחברים
מבוגרים ,ואף בקשר להידברות עם חברי דתות שונות.

ג .גמילות חסדים :ההנהגה הרוחנית תפקח על כל פעילות גמילות החסדים הענפה הקיימת כבר
בקהילה—בין היתר צדקה ,ביקור חולים וסיוע לחולים וליולדות ,ניחום אבלים ,עזרה הדדית ,ודאגה
לחברים בודדים .היא תעבוד עם הועדות ומתנדבים האחראים לתחומים אלה ותציע יזמות חדשות.

חברי ההנהגה הרוחנית יסייעו במעקב אחרי חברי הקהילה הזקוקים לעזרה שנופלים בין הכיסאות .לצורך
זה היא תכיר ותעמוד בקשר עם חברים הקהילה באופן שוטף.

ההנהגה הרוחנית תהיה גם זמינה לחברי הקהילה הזקוקים לעצה ,שיחה ,ועידוד .יש לעודד את חברי
הקהילה לפנות להנהגה הרוחנית (כגוף או כיחידים) בעת הצורך.

ד .עצמאות וכפיפות לוועד הקהילה

ההנהגה הרוחנית תקבל החלטות עצמאיות על יוזמות חדשות בכל התחומים המוזכרים לעיל .היא תדווח
ליו"ר הקהילה באופן שוטף על החלטותיה ויזמותיה .רצוי שההנהגה תוכל לפעול כמה שיותר באופן
עצמאי כדי שיזמות וחידושים יכולים להיכנס לסדר היום הקהילתי באופן יעיל וללא צורך בדיון ארוך .אם
כל זה ,יו"ר הקהילה רשאי להביא לדיון בוועד הקהילה כל יוזמה או חידוש שתציע ההנהגה הרוחנית
שלדעתו או לדעתה זקוק לליבון שם.

ה .תקציבים

ההנהגה הרוחנית תקבל תקציב ייעודי כסעיף בתקציב הקהילה השנתי ותהיה רשאית להוציא כספים אלה
למען המטרות לעיל לאחר דיווח לועד הקהיל אך ללא צורך באישור מראש מוועד הקהילה.
גובה התקציב המומלץ לשנה הראשונה היא ___ .₪
היא תהיה ראשית לבקש מועד הקהילה תקציבים נוספים ,מתוך תקציבי הוועדות השונות ובתיאום איתן,
וממקורות אחרים.

ו .גמול

כדי שחברי ההנהגה הרוחנית יוכלו להקדיש את הזמן ותשומת הלב הראוי לתפקידם ,מומלץ לתגמל
אותם בסכום של לפחות  ₪ 1,500לחודש .בתקופת ההרצה מומלץ שהגמול יהיה צנוע יותר ,סכום שיביע
את רצון הקהילה לתגמל אותם כראוי כשיושג מימון לכך.

מינוי הועדה הרוחנית יבוא במקביל למינוי רכז קהילתי .אחד מתפקידי הרכז יהיה לגייס כספים לפעילות
בקהילה ,בין היתר למימון ההנהגה הרוחנית ופעילותיה.

