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רשם: חיים ויצמן

הקהילהשלחדשהמזכירההעסקתאישור.1

ועדת כוח האדם, המורכב ממרק רנדר וחיים ויצמן, המליץ, יחד עם יוני המר-קסיו (יו"ר יוצא), אריאל פיקאר והדס
שרודר רחמים (יו"רים נכנסים), להעסיק את עינת ניסים כמנהלנית הקהילה. עינת תחליף, לאחר חפיפה, את

מרים פיין הנאמנה. הגדרת התפקיד תשתנה בהתאם למבנה החדש של כוח האדם המועסק ע"י הקהילה. עינת
בהמשך.ייקבעהמדויקלחודש—הסכום5,500₪–5,250ביןשלבמשכורתמשרהבחציתועסק

מרק הסביר שעינת נבחרה לאחר שפרסמנו וקיבלנו קורות חיים ממספר מועמדים, שמתוכם ועדת כוח האדם
ראיינה שתיים. קיבלנו המלצות חמות על עינת, לעומת המועמדת השנייה. היא בעלת ניסיון כלכלי וניהולי ובעלת
אופי המתאים למגע עם חברי הקהילה ועבודה מול הוועדות. היא גרה בנס הרים ורואים בה פוטנציאל להתפתח

לכיוונים נוספים היכולים להיות לעזר לקהילה. היא תעבוד פעמיים בשבוע בבית הכנסת ותבצע את שאר העבודה
מהבית. היא מסורתית, מאוד מחוברת ליהדות, לומדת עיצוב גרפי, מתמצאת במדיה חברתית.

בקהילה.מפתחאנשיעםלהיפגשפנויהתהיההיאכןלפניוגם,15.8.22ב-בקהילהעבודתהאתתתחילעינת
מרים פיין צופה חפיפה של כחודש ימים, שבועיים בעבודה יחד ועוד שבועיים בהם מרים תהיה זמינה לעזרה

ושאלות.

החלטה: ועד הקהילה אישר את העסקתה של עינת ניסים והסמיך את ועדת כוח האדם לסכם את פרטי הסכם
ההעסקה בהתייעצות עם ועדת הכספים.

הדרךהמשךעלודיוןאישור-רוחניתהנהגה.2

חיים סיכם: הוועד קיבל בישיבתה הקודמת את ההצעה להקמת ההנהגה הרוחנית. ההצעה הוצגה לקהילה
והתקיימה דיון שהראה שיש תמיכה רחבה במהלך. עכשיו יש להוציא אותה לפועל.

חיים ואריאל המליצו להשעות בינתיים את הסעיף על התשלום לחברי הוועדה ולבחור בינתיים בשני חברי קהילה
לתפקיד. בהמשך אפשר לדון בהוספת חבר שלישי (חבר/ת קהילה או מבחוץ) ותשלום, בהתאם לצרכים. אריאל

וחיים המליצו שאיתן כאדן ועליזה מוס-רבינוביץ ימלאו את התפקיד. יוני קיים שיחה עם עליזה וקבע לדבר עם איתן
וידווח על התוצאות. יוני הדגיש שהמועמדים מבקשים להבטיח שיהיה להם גיבוי מלא של ועד הקהילה וגם תקציב

ייעודי (כפי שיש לוועדות אחרות).



דינה הדגישה את חשיבות המימד של הליווי הרוחני והרגשי, שלא מעט חברי קהילה זקוקים לו. חיים הטעים שיש
לתת לבעלי התפקיד מרחב פעולה לגבש את התפקיד כפי שמתאים להם. יוני הוסיף שחשוב להבהיר להנהגה

הרוחנית את ציפיות הוועד. מרק אמר שחשוב להעביר מסר מעוד ברור למועמדים שהוועד רוצה אותם בתפקיד.
אפשר גם להבטיח תקציב. אנחנו מבינים שתהיה תקופת גיבוש ומחשבה.

החלטה: הוועד אישר את הקמת ההנהגה הרוחנית בפועל והסמיך את יוני להמשיך את השיחות עם שני
מועמדים.

המנהללוועדחדשיםראשיושביבחירות.3

החלטה: הוועד בחר באריאל פיקאר והדס שרודר-רחמים כיושבי-הראש החדשים של הוועד המנהל.

וכו'לאנשים,outreachחברות,בדמילשינויבאפשרותדיון-חברות.4

השאלות העיקריות היו:

א. האם יש צורך להעלות את דמי החברות כדי לכסות את הוצאות הקהילה?

החלטה: הוסכם שוועדת הכספים תנתח את תקציב הקהילה ותגבש הצעה.

?70לגילשהגיעוקהילהלחבריהנחההנותןהנוהלאתלשנותהאםב.

(במקום525₪ולזוג₪)1,260(במקום950₪הנחה:לבקשיכול70בן/בתחברכלשכיוםהסבירהפייןמרים
כולםלא.70לגילמתחתעדייןהזוגבתאובןאםאפילוההנחהאתלבקשיכולחברכלהיוםליחיד.₪)630

מבקשים את ההנחה ולדעת מרים לא כל הזכאים לה יודעים שהיא קיימת. מצד שני, ההנחה ניתנת ללא קשר
למצב כלכלי כך שמי שלא זקוק ממש להנחה יכול לקבל אותה.

שברירתכךינוסחהחברותטופסומעלה.70בניהםהזוגבנישניבהןלמשפחותתוגבלההנחההחלטה:
המחדל תהיה להמשיך לשלם דמי חברות מלאים ורק מי שמסמן באופן יזום שינוי תעריף יקבל את ההנחה.

ג. האם ליצור קטגוריה נבדלת של חברות לחברים שאינם מגיעים לתפילות ופעילויות אחרות בגלל מצב בריאותם,
כפי שביקשה פרן רייס?



החלטה: לא ניצור קטגוריה חדשה. הצרכים של החברים שאינם משתתפים בפועל בפעילויות הקהילה ידונו
כל מקרה לגופו ויימצא פתרון מתאים, לדוגמה: הנחה בדמי החברות או תשלום דמי חברות ע"י אחד מבני

הזוג בלבד. יחד עם זאת הוועד יפעל לקיים פעילויות שחברים אלה יכולים ליהנות מהן, למשל בזום.

ועדת הכספים מתבקשת לנתח את ההשלכות הפיננסיות של סעיפים ב' ו-ג'.

הנוראיםלימיםלגבאיםהנחיות.5

יוני הדגיש שפרטי התפילות והפעולות הנלוות לחגי תשרי יסוכמו ע"י הגבאים. יחד עם זאת, הוועד יכול להנחות
את הגבאים על פרטים ונושאים חשובים.

החלטה: הגבאים יתבקשו לארגן את תפילות החגים במתכונת של השנה שעברה. אריאל והדס יקיימו שיחה
עם הגבאים וידווחו עליה בישיבת הוועד הבאה.

הקרוביםלחודשיםלו"זסקירת.6

אריאל מבקש לקיים שתי ישיבות ועד בשבועות בקרובים.

הראשונה לפני ט' באב, בתקווה שעד אז ההנהגה הרוחנית תתחיל לפעול, כדי לדון בצד הרוחני של חודשי אלול
ותשרי.

השנייה בשבוע השני של ספטמבר כדי לקבוע סידורים טכניים לעונת החגים.

Yedidyaב-הנוהללפיואירוע,חגלכלאחראיםועדחברילמנותהצורךאתהזכירקובי Manual.

בו.ולהתמצאלקרואהצורךאתוהדגישההוועדלחבריManualה-אתשלחהמרים


