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I.   חידוש חברות 

₪ לדמי חברות.    20000-נשארו כספים בקרן קורונה כדי לעזור ב דמי חברות.  נעמי שטאל דיווחה שיש כ

עדיין ש אפשרות לחברים לפנות למרק נולמן כדי לקבל הנחה.  אולי כדאי לתת הנחה לכל החברים, בלי  

בקרן קורונה נשארו   הנחה אולי נאבד חברים.  יש אפשרות שאם ניתן הנחה, נשאר עם אותו מספר החברים.  

 כספים למענקים ועזרה וחלק לדמי חברות.   

הצבעה:  חידוש חברות לשנה הקרובה: המחיר נשאר אותו מחיר כמו שנה שעברה.  בגלל הקורונה כל אחד  

בלי בקשה ובלי תהליך, ללא שאלות.  יש אפשרות לבקש עזרה של יותר ע"י פנייה לועדה   50%יכול לשלם 

 לקבל מענק מקרן קורונה.  ההחלטה התקבלה פה אחד של מרק נולמן, או  

יוני יבדוק אם יש אפשרות לשנות את טופס חידוש החברות.  צריך להפריד בין חידוש חברות ומקומות לימים  

 נוראים. 

II.   פעילויות של בית הכנסת 

 בגל הראשון של קורונה היו מפגשי בוקר ושיעורים בזום, הכנה לשבת, והתפקוד היה מצוין.   

שים חברתיים, מפגשי ילדים.  ניתן לעשות  גהיום קצת פחות וקצת חסר, שבתות עיון, שיעורים , לימוד, מפ

אנשים ולשדר אותם לזום בוא זמנית.  אולי מעוניינים בפיקניקים של כמה משפחות    10אירועים קטנים עם עד 

יה. דבי וייסמן ונעמי שטאל  שנות ק. ידיד 40בסבבים. תפילת ילדים בפארק.  קבוצות קפסולה לילדים.   

 .  חושבות על רעיון ל"הרמת כוסית" פעילות כלל קהילתית

 אולי נשלח סקר שאלות לחברים לשאול מה חסר להם?  מה הם רוצים?  

 קובי יבדוק עם מרצים.     מרק ודני יעבדו על תוכן הסקר.

 



III.  AGM   

עם פרקש לקבל הערכת תאריך שהדוח   .  יש דחייה בתאריך.  יעקב דיבר 2019צריך לאשר את דוח הכספי של 

 לאחרי החגים.     AGMיהיה מוכן.  כדי לתת זמן לועדת הכספים לעבור על הדוח נדחה את ה 

 נדחה לאחרי החגים.  AGMה 

דני אלבוין ביקש לרדת מתפקיד חבר ועד הביקורת.  דני מוכן להמשיך כדי לעבור ולחתום עך דוח הכספי.  גרי  

 ורת במקום דני.   מוכן להיכנס לועדת הביק

 ? AGMהאם יש אפשרות להכניס את גרי לפני ה

IV.   כח אדם 

מרים ביקשה לעבור למשרה חלקית.  חצי משרה ניהול ורבע משרה פיקוח על פעילויות.  כשיהודית הריס עזבה  

 את התפקיד מרים לקחה על עצמה עוד אחריות.   

 לות, ופיקוח בערב.   עכשיו מרים רוצה לעבור לחצי משרה ולא להתעסק בניקיון, הוב

 בני נוער שמנקים, אבל הם לא תמיד פנויים.    4יש 

 צריך להגדיר את תפקיד "אב הבית", איש/ת תחזוקה

 עד עכשיו ועד המנהל מטפל בנושא.  אין ועד כח אדם.   

 יוני ומרים קבלו הצעה למועמד לתפקיד, וכן מרק קיבל הצעה.   

 בית או אשת תחזוקה, לפני שנחזור לפעילות רגילה.    - נמשיך הלאה בחיפוש אב

V.  2  פרוייקטים של תחזוקה ובניין 

צריך להשלים את איטום הבניין נגד מי גשמים.  יש תיקונים בצבע, והשלמות.  של העבודה של שנה    .1

שעברה.  העבודה שנעשתה היתה מוצלחת.  תהיה התכנסות של ועדת הכספים בעניין זה, ויש כסף  

 בתקציב התחזוקה. 

 החלטה:  אישור עקרוני להמשיך להשלים את עבודות האיטום נגד רטיבות.   

הרבה פעילויות בפטיו ויהיו יותר ויותר.  הסככות שמרק רכש והקים לא מספיק חזקים ועמידים.  וכבר   יש   .2

 מראים בלאי. 
להוריד   עם אפשרות  )לא חורף(   מרק בדק אפשרות לצליה יותר עמידה וחזקה שיתאים לנו לחצי שנה

ק יבדוק התקדמות בעניין   ולהקים פעמים רבות.  דבי העביר שם חברה שמקימה ומורידה צליות כאלה ומר 

 זה.

 החלטה: יש הסכמה להמשיך עם הצליה.   

VI.   ועדת החגים והגבאים, ועדת מנהג והלכה, תחזוקה יתחילו לדבר על אפשרויות ואופציות שונות  של

 תפילות החגים לאור הקורונה  
 יהיו ישיבות סבב ראשון של ועד החגים לפני ישיבת ועד מנהל הבאה.   

 

VII.  ט' באב 

 יכה בזום ושיעור של אלישבע באומגרטן בזום.   מעריב וא

 1מניינים בבוקר או רק  2יש שאלה לגבי 

 תהיה תפילת מנחה גדולה ומנחה מאוחרת 

 דינה בודקת אם יש ציוד להקלטת ושידור קריאת איכה 



 

 


