פרוטוקול ישיבת ועד הקהילה 2.8.22
סדר יום
 .1עדכון אודות הפגישה עם עליזה ואיתן  -הוועדה הרוחנית (הדס ואריאל)
 .2מסי חבר ומכתב היו"ר (יוני)
 .3הורדת גובה מדף ספרי התורה בארון (הדס)
 .4עדכון אודות שיעורים ושבתות עיון בתקופת אלול ותשרי (קובי)
נוכחים בזום:
אריאל פיקאר יו"ר
הדס שרודר רחמים יו"ר
יעקב מלכיאור ,גזבר
יוני המר-קסוי
מרק רנדר
קובי איבלמן
דינה וינר
אלישבע קרנץ
דניאל ריישר
אלישבע קרנץ
דוד ג'יבלי
גרי גינסברג ,חבר ועדת הביקורת וועדת הכספים
דבי גרינמן ,ועדת הביקורת
רשם :חיים ויצמן

 .1עדכון אודות הפגישה עם עליזה ואיתן  -הוועדה הרוחנית
הדס ,אריאל ,ויוני שוחחו עם עליזה ואיתן על האפשרות שהם יקבלו על עצמם את ההנהגה הרוחנית .הם הביעו
הסתייגויות וחששות רבות וביקשו עוד זמן לחשוב .הדס ואריאל ייפגשו עימם בעוד שבועיים.

 .2מסי חבר ומכתב היו"ר
החלטה :מסי חבר יעלו ויעמדו על:
לזוג:
 ₪ 1,350עד ל 1,450 ,1.9-ש"ח לאחר מכן
ליחיד 675 :ש"ח עד ל 725 ,1.9-ש"ח לאחר מכן
הנחה לחברים חדשים לשנתיים הראשונות ,ולחברים מעל גיל :70

משפחה:
 1,000ש"ח עד ל 1,100 ,1.9-ש"ח לאחר מכן
ליחיד 500/550
 500ש"ח עד ל 550 ,1.9-ש"ח לאחר מכן
חיילים וסטודנטים בתוכנית מלאה:
 250ש"ח עד ל 350 ,1.9-ש"ח לאחר מכן
חיילים בודדים0 :
החלטה :חברים מעל גיל  70זכאים להנחה אוטומטית ,אך יתבקשו במכתב היו"ר היוצא עם הטופס לחידוש
חברות/הצטרפות לשלם את דמי החבר המלאים אם אינם זקוקים להנחה מבחינה כלכלית.
.3

הורדת גובה מדף ספרי התורה בארון

הדס הסבירה את הקושי הניצב בפני נשים הנושאות את ספר התורה ומחזירות אותו לארון הקדש מפאת משקל
הספרים וגובה המדף התחתון בארון .לאחר פנייה לגבאים/ות ולאיתן ,הספר הקל ביותר שנמצא בארון למעלה
הוסב לשימוש לפרשת השבוע .שושנה באומגרטן התבקשה לבדוק את האפשרות של הנמכת המדף התחתון (על
חשבון המגירה למטה) ע"י נגר.
מרק הזהיר שיהיה קשה למצוא נגר שיהיה פנוי לעשיית העבודה לפני החגים .דוד ג'יבלי ביקש לבדוק גם את
האפשרות של הוספת מחיצות בין ספרי התורה כדי שספר אחד שיחליק לא יפיל את אחרים.
חברי ועד אחרים הדגישו את הצורך בכך שהגבאיות יידעו איך לשאת את הספרים ולהכניס אותם לארון בדרך
הבטוחה ביותר ,והצורך שהגבאיות ידריכו את הנשים המקבלות את הכיבוד.
החלטה :הודעה תצא לקהילה שהוועד מנסה לסכם ולבצע את הנמכת המדף לפני החגים ,במידת האפשר.

 .4עדכון אודות שיעורים ושבתות עיון בתקופת אלול ותשרי
קובי דיווח על השיעורים הסגורים ועל אלה שעדיין פתוחים .הוא דיווח גם שהלימודים של הושענה רבה בשיתוף
ישיבת מעלה גלבוע יתקיימו במתכון מלא השנה.
הוא הזכיר שרצוי שיהיו שיעורים גם בזום .אריאל דיווח שהנושא עלה בשיחה עם איתן ועליזה.
דוד ג'יבלי ביקש לבדוק את האפשרות של הקדמת שעת התפילה והשיעור בליל הסליחות הראשון.
תפילות הימים הנוראים :אריאל והדס דיברו עם הגבאים .תהיה אופציה של תפילות בחוץ במשך כל החגים.
רפי רוטמן מארגן תפילות ילדים.

 .5רכזי חגים

הודגשה החשיבות של מינוי חבר ועד שירכז כל אחד מהחגים וידאג שכל התפקידים והמטלות הרשומים בספר
ההדרכה הקהילתית ייושמו .בינתיים החברים הבאים קיבלו על עצמם את החגים שלהלן:
ט' באב – אלישבע
ר"ה – דוד ג'יבלי
יוה"כ – אריאל
סוכות והושענה רבה (לא שמחת תורה) – קובי
אריאל אמר שיקבע תאריכים לישיבות ועד אחת לחודשיים בערך למשך כל השנה הקרובה וישלח זימונים.

תוספת :הנה התאריכים לפגישות ועד הקהילה בשנת תשפ"ג הבעל"ט (רשם :אריאל)
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25.7.23

