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 .1ועדת הקשר:
לורי נתנה סקירה לגבי תפקידי הוועדה.
חברי הוועדה :שלי זלצברג ,דבי ברוקפילד ,בוורלי סטוק ,נעמי שטאל ,הדס
שרודר-רחמים ,דבורה לוסטיג ,רפי רוטמן.
החלטות/מסקנות :
יש אישור לוועדה להתקשר לחברי הקהילה על מנת לוודא אם יש צורך בסיוע כלשהו.
א.
ב .להצמיד לכל החברים החדשים משפחה שתלווה אותם בשלבי ההסתגלות .עינת תשלח ללורי רשימה
של כל החברים החדשים.
הוועדה תוציא מכתב לכל חברי הקהילה בו יפורטו פרטים ליצירת קשר במידת הצורך .לורי תנסח מכתב.
ג.
תודה ללורי ולחברי הוועדה על העבודה המסורה.
ד.
הצעת ייעול לאתר החדש לכשיהיה – לצרף תמונה לטופס ההרשמה.
ה.
 .2תשלום דמי חבר :נכון להיום נרשמו  185חברים/משפחות ,אנחנו בקשר בימים אלו עם מי שלא נרשם/שילם
דמי חבר.
 .3סיכום ומסקנות חגי תשרי:
מצד הגבאים הרוב עבר בסדר למעט דברים קטנים שטופלו במקום.
יעקב מלכיאור – הפיצול בראש השנה היה מיותר .מבקש לקבל פידבק ,באופן אישי ,לגבי
החזנים שהיו בחגים .כמו כן אם ידוע על אנשים שמתאימים לחזנות נשמח לשמוע.
תפילה בפטיו – לא הרבה ירדו מאחר ותפילת המנחה התקיימה למעלה.
יעקב – מניין ההשכמה בעייתי בשמחת תורה.
החלטות/מסקנות:
לקראת השנה הבאה נדון בעניין תפילה מקוצרת.
א.
לשלוח זמני תפילות ושמות החזנים מראש ולא ברגע האחרון.
ב.
תהליך בחירת החתנים והכלות צריך להיות יותר מוקדם – להזמין אנשים להציע את עצמם או
ג.
אחרים ולאפשר זמן להתנגדויות.

נקיים דיון בנפרד בהצעה של אריאל לקיים שתי תפילות נפרדות לגמרי ובאופן קבוע ,מבלי
ד.
לערוך שינויים במקומות .הדבר יחסוך הרבה עבודה ובלאגן.
לשים יותר דגש על עניין הבטיחות – להשאיר עגלות בחוץ או למטה.
ה.
לשמור מקום למצטרפים ברגע האחרון.
ו.
לחשוב על קניית לולבים כתרומה לקהילה.
ז.
 .4סיכום ביניים והערכות לתקציב  – 2023יעקב מלכיאור :
הנתונים שיש לנו הם מדוח מאזן עד לסוף חודש יולי.
קיימת מגמת עלייה במספר החברים ,הכנסות מדמי חבר עלו השנה.
שימוש במבנה - :עלייה והתקרבות לתקציב אבל חשוב לזכור שההוצאות עלו ,בעיקר כ"א.
(חפיפה במשרד – ארוך יותר מהצפוי /תשלום על ניקיון  ₪ 100במקום  40/50ש"ח).
אנחנו בשלב שמשתמשים ברזרבות אבל צריכים להיזהר שזה לא יהפוך לקבוע.
החלטות/מסקנות:
א .עניין השימוש במבנה הכנסות מול הוצאות (תשלום לעדי אמיתי) יידון בפגישה נוספת עם ועדת
הכספים ועם מרק.
ב .לבדוק את עניין התשלומים הגבוהים לניקיון.
ג .פירוט נוסף על התקציב יינתן בישיבה שתתקיים בינואר.
 .5אתר אינטרנט חדש  -עדכון התקדמות :
דוד – נתקבלו  3הצעות מחיר להקמת אתר המתאים לצרכי הקהילה .המחירים נעים
בין  12,000ל 26,000 -ש"ח.
האתר ישמש לא רק למתן אינפורמציה אלא גם כמסד נתונים.
החלטות/מסקנות:
אריאל ינסה לפנות לאנשים שיכולים לחפש תורמים לתשלום על חידוש/הקמת אתר חדש.
א.
דוד ויוני ימשיכו בתהליך ויעדכנו התקדמות בישיבה הבאה.
ב.
 .6נושאים נוספים:
 vהוחלט שהחל מהשבוע  ,בלי קשר למזג האוויר ,הקידוש יתקיים בתוך הבניין ויושאר שולחן אחד בחוץ.
אלישבע אחראית לביצוע.
אריאל יעדכן בידיעות ידידיה.
 .7קובי ביקש לסיים את האחריות על לוח השמחות של הקהילה – אריאל יבדוק עם קובי במה בדיוק מדובר,
מאחר ומסתבר שיש רישומים שונים ונפרדים לשמחות .ברגע שנדע במה מדובר אפשר יהיה לחפש מחליף.

