
 

 

 

 ועד מנהל קהילת ידידיה 

14.10.2020 

 נוכחים: 

 אלישבע קרנץ

 רפאל אמלן 

 קובי אבלמן 

 קסוי -יוני המר 

 דני ריישר 

 יעקב מלכיאור 

 חיים וייצמן 

 מרק רנדר 

 דינה ווינר 

 יפה שירה גרוסברג 

 עובדת קהילה -מרים פיין 

 צופים: דבי גריינמן 

 איתן קאדן 

 דבורה לוסטיג 

 

I.     .תודה רבה לאלו שטרחו ועבדו במשך כל חודש תשרי.  יש תגובות חיוביות על התפילות בחגים

 כדאי לגבאים לשמור על רשימות המתפללים כדי שיהי מוכן לעוד מצב של "קורונה".   

II.   בזמן התפילה.  עץ חיים  נפל על הרצפה שספר תורה  איתן קאדן מדבר על פרוייקט תגובה בעקבות

לרצפה .    הוסיפו מעקה קטן בצדדי השולחן )שפה(.  בעל הקורא יחזיק את עצי    אחד התגלגל עד

 החיים בין העליות. 

 דרכים: צום, לימוד, וצדקה.   3הגישה של הקהילה בתגובה היא ב

 ט"ו חשוון ייקרא יום צום עם תפילת מנחה מיוחדת עם קריאת התורה.    2.11צום:  ביום שני 

 המקרה. נודיע בידיעות ידידיה על 

מלמדים: ג'יימי שיר, סופר סת"ם, הרב   3אחרי הצום יהיה ערב לימוד על קדושת הספר.   2.11לימוד בזום:  בליל 

 אביטל הוכשטיין, ויהודה מיקלף. 



חברי הקהילה יוכלו לתרום לקרן קורונה של הקהילה, לקרן מיוחדת לתיקון ספרי תורה,  צדקה:  מבצע בקהילה.  

 לה.  מאפשרים לחברי הקהילה לתת לקרן שאליה הוא מתחבר.   או לקרן צדקה של הקהי 

 קובי ציין שנצטרך סף לשיקום החברתי של הקהילה אחרי ה"קורונה".   

III.    אב בית של הקהילה:  עדי אמיתי מועמד לתפקיד.  עובד בבתי כנסת אחרים בשכונה.  אנחנו

 ני שנדבר בועד הקהילה.   בשיחות איתו כדי לסגור איך נמשיך.  צריך לטפל בעניין הכספי לפ
IV.   יחידות שלמו ויש ביניהם שמקבלים עזרה.  בדרך כלל יש לנו   140חברות וחידוש חברות  בערך

יש ירידה בהכנסות כי לא מכרנו מקומות לימים הנוראים.  אבל יעקב מציין    יחידות. 180בערך 

ף.  למה פחות משפחות  שנכנסנו מצב ה"קורונה" במצב כספי מצוין.  אבל זה לא רק עניין של כס

ניתן לפנות במכתב לחברי הקהילה שלא חידשו כדי לשאול  שלמו הצטרפו או חידשו את חברותם?  

 למה.   
V.  3-4מרק רנדר נתן לנו דיווח מעמיק וסקירה על תוצאות הסקר.  נחליט על  -סקר קורונה לפני החגים  

 או בולטים?   דברים שנטפל בהם בחודשים הקרובים.  איזה דברים חשובים ביותר
הצעות:  דבי:  חידוש הקידוש למנין המוקדם עובד יפה.  ימשיכו לעשות במרחק ממקום התפילה ולא  

 מטעם בית הכנסת. 

אלישבע:  חידוש פעילות ילדים האם יש אנשים שייקחו אחריות?  איך אפשר להביא את הילדים?   

 ר יבדוק הענות ועניין בהצעה. אולי נציע לכמה משפחות להתארגן ולהגיע לפרק ביחד.  דני רייש

מרק:  החלוקה למניינים קטנים יותר בזמן החגים היה מאד יפה ואולי אפשר להמשיך כך גם אחרי  

 הקורונה. 

 ושבתות עיון.  קובי מארגן ערב לזכרו של יצחק רבין.   לימוד  

 יש בערב שבת דבר הלכה, בשבת ביום אין.  - דברי תורה

 יארגנו טיול בשביל המעינות.  מרק ודבורה לוסטיג

VI.    5500אוהל אירועים. יש תורם שמוכן לתרום לרכוש אוהל עם צדדים נפתחים שיתאים לנו לפטיו    ₪

 להרכבה.    500ועוד 
VII. AGM -     דוח מפרקש הועבר ליעקב מלכיאור ועד הכספים יסתכל ויעבור עליו.  ועד המרכזי צריך

ה מי לא ממשיך בועד ומי מהקהילה רוצה להתמודד  .  צריך להודיע לקהילAGMלאשר אותו לפני ה

 AGMנקבע ל 15.11.2020לועד.  התאריך 

 


