ישיבת ועד קהילת ידידיה —10.11.21פרוטוקות
נוכחים:
יוני המר-קסוי ,יו"ר
דני ריישר
אריאל פיקאר
יעקב מלכיאור
דוד ג'בלי
מרק רנדר
קובי איבלמן
אלישבע קרנץ
רשם :חיים ויצמן

סדר יום
 )1דיון על המניין של 9:15
 )2חלוקת תיקים וקביעת יעדים לשנה הקרובה.

 .1עתיד מניין  9:15בשבת בבוקר

אריאל טען שפיצול המניין בשבת בבוקר (לא כולל המניין המוקדם) פוגע באיכות התפילה ובאחדות הקהילה.
כמו-כן ,את דבר התורה ,האמור לאפיין את הקהילה ולהעביר מסרים ,שומעים חברים מעטים .אין מניעה מבחינת
תקנות הקורונה לאחד את המניינים ,שכל האחד מהם מונה בין  30–20איש בכל צד של המחיצה.

דני ציין שהמניין ב 9:15-חשוב למשפחות עם ילדים שלא התחסנו .הוא חזר על הטענה שהדס רחמים שלחה
במייל שבחגים משפחות עם ילדים שהגיעו לתפילה בבניין קיבלו גערות ופרצופים חמוצים מחברים אחרים על כך
שהילדים לא עטו מסכות כיאות .יש גם חברים המעדיפים את התפילה בפטיו כי אין צורך במסכה.

יוני ואחרים העירו שיש חברים האוהבים את המניין ב 9:15-כי התפילה שם לא נמרחת .התפילה בהיכל היא
משעממת ,הם טענו.

חיים העיר שנכון לפעול כדי שתפילה תזרום ולא יימרח ,אבל קיצור התפילה אינה מטרה בפני עצמו .יש לדאוג
לשירה ולחזן טוב—שני דברים שמתאפשרים ביתר קלות אם יש ציבור גדול יותר.

החלטות:

 .1יוכרז ששני המניינים מתאחדים בהיכל בשבת חנוכה .גם תפילת ליל שבת תתקיים שם .הזמנה מיוחדת
תפורסם לכל חברי הקהילה.
 .2תיערך תפילת ילדים בבוקר וקידוש מיוחד (בפטיו אם מזג האוויר יאפשר).
 .3בהזמנה יודגש שחשוב שמשפחות עם ילדים ירגישו בנוח .החברים יתבקשו לא להעיר הערות ,לא בקול
ולא במבט ,אם יראו סטיות קטנות במסכות של ילדים והורים.
 .4ועדת מנהג והלכה והגבאים יתבקשו לדון בדרכים ליעל ולשפר את איכות התפילה .בין היתר ,יש לחשוב
על ביטול ה"-מי שבירך" המיוחד למחלת הקורונה או איחודו עם המי שבירך לחולים; לשקול קיצור מסלול
ספרי התורה לפני ואחרי הקריאה; וביטול "אנעים זמירות" והפיכת "אדון עולם" לתפילה שילדים יובילו.

 .2חלוקת תיקים בין חברי הועד

יוני עמד על החשיבות לכל תחום של פעילות בקהילה יהיה חבר ועד המשמש בפרויקטור ,ושיעסוק בתיאום עם
הועדות והחברים הפועלים בתחום ודואג שיזמות ייצאו לפועל.

מרק הדגיש שחשוב לבנות מחדש את הועדות ,שחלקם חדלו מלתפקד בתחום הקורונה.

חברי הועד רשמו את עצמם בטבלה שיוני הכין:
https://docs.google.com/document/d/1h_KAsEbnfuzkYkCh7IE65t5kXkIdxDtXEgdkmhTnzXY/edi
t?usp=sharing

החלטות:
 .1הדס ודינה מתבקשות לאשר את שיבוצם לתחום פעילות החברים.
 .2הפרויקטורים בכל אחד מהתחומים מתבקשים להשלים את הטבלה ולרשום מספר יעדים לתחום זה
בעמודה המיועדת לכך.
 .3יעקב ביקש לקבל את כל הבקשות לתקציבים.

