ENGLISH TEXT BELOW THE HEBREW

סיכום ישיבת ועד קמ"א
מיום 4.9.18
נכחו :אלקסיס )יו"ר( ,בט' ,בריאן  ,ג'ף ,רחל וגדי
נעדרו :דובי ורב קליינר
אלקסיס הציע לערוך ביקורת על האירועים הנערכים מטעם הקהילה מבחינת התאמתם
לצרכי הקהילה והלימות הביצוע.
נפתח דיון אודות שבת "חזרה לבית הספר" וערב סליחות.
לעניין שבת "חזרה לבית הספר" – האירוע מתאים לקהילה שלנו והשתתפות הילדים הייתה
חיובית .אך יש להעשיר את התוכן כדי להלום את הנושא – קרי ,חזרה לבית הספר.
לעניין סליחות – האירוע הולם וחיוני לקהילה שלנו ,למרות ההשתתפות הדלה של חברי
הקהילה .ההרצאה של רב גולינקין לפני סליחות הייתה טובה והולמת .אין ציפייה גדולה למשוך
קהל רב אך יש להמשיך ולעשות את האירוע מעניין ככל שניתן.
בט' הציגה את תקציב הקהילה ודיווחה על השלמת העברת החתימות על חשבון הבנק .המצב
הכספי של הקהילה טוב .בט' לעקוב לאחר ההוצאות ותדווח לוועד על בעיות.
רחל דיווחה על היוזמה שחברי ועד שהסכימו לכך ,יתקשרו לחברי הקהילה כדי לאחל להם
שנה טוב – כאשר באותה הזדמנות ,ניתן גם לעדכן את רשימת השמחות של החברים
ומשפחותיהם.
אלקסיס הציגה טיוטא של מדיניות העמדת הבניין לאירועים תמורת תרומה .הדיון התמקד
בסוגיית שמירת הכשרות .הוסכם כיככלל ,אין לערוך אירוע בשרי אלא באמצעות catering
כשר .כמו כן הוסכם כי אין לערוך קידוש חלבי בסמוך לפני ארוחת צהריים בשרית משום שאין
המטבח תומך בכך .בט' קיבלה על עצמה לערוך מחדש את הטיוטא של המדיניות כדי לשפר
את הניסוח ודרך הצגת הנושא.
רשם :בריאן

Summary of KMA Board Meeting
From 4.9.18
Present: Alexis (Chair), Beth, Brian, Jeff, Rachel, Gadi
Absent: Dovi and Rabbi Kleiner
Alexis proposed to conduct a review of events held on behalf of the
Community in terms of their suitability to the needs of the Community and the
fittingness of the execution.
Discussion ensued about the "Back to School "Shabbat and the evening of
Selichot.
Regarding Shabbat "Back to School" - the event is suitable for our community
and the children's participation was positive. But the content must be enriched
to suit the subject - that is, back to school.
With regard to Selichot - the event is appropriate and essential to our
community, despite the meager participation of members of the community.
Rabbi Golinkin's lecture before Selichot was good and fitting. There is no great
expectation of attracting a large crowd but we should continue to make the
event as interesting as possible.
Beth presented the budget and noted the completion the transfer of
signatures on the bank account. The financial situation of the community is
good. Beth will continue to monitor expenses and will inform the Board if any
problems arise.
Rachel reported on the initiative that members of the Board (who agreed to do
so) would call the members of the community to wish them a Shana Tova –
and at the same opportunity, update the members’ list of “smachot” for
themselves and their families.
Alexis presented a draft of the policy of allowing use of the building for events
in exchange for monetary donations. The discussion focused on the issue of
Kashrut. It was agreed that as a rule, meat meals should be catered by a kosher
caterer. It was also agreed that a dairy kiddush should not be held just before
a meat lunch, because the kitchen does not support it. Beth undertook to reedit the draft policy to improve the wording and presentation of the subject.
Summary by Brian

