סיכום מפגש ראשון של המתנדבים לפעילות בוועדת קהילה ורווחה
7.5.2013


הכרות
דפנה בן יוסף – חברה בוועד המקומי ,חברה בצוות ההיגוי לפיתוח קהילה במועצה
ופעילה בעמותת "מרבד ירוק-ואדי עארה" לקידום התיירות והשכנות הטובה באזור,
מניה אובולסקי  -חברה בוועד המקומי ,מנהלת הספרייה הרוסית ופעילה בעשייה
למען הקהילה הרוסית והקשישים ,אורנית פרץ  -מנהלת בית הספר היסודי לחינוך
מיוחד "פסגת אמיר" בקציר ,רחלי אהרוני  -עובדת סוציאלית ,בקיאה במדיניות
רווחה ,מיצוי זכויות וכדומה ,פעילה בעמותת "מישו-משו" ,רעיה דוידוב – פנסיונרית,
מדריכה לשעבר בפנימיה "נווה מיכאל" ,ענת רוט – פעילה בוועד הורים בית-ספר
קציר וחברה בוועדה לקידום מעמד האישה במועצה ,אוריאל חכים – עובד סוציאלי
עם ניסיון בתחום ניהול משאבי אנוש ,פעיל בטיפוח חיי הדת בקהילה ,הרב אביחי
כהן – נציג חב"ד ביישוב ,פעיל בעשייה לשיפור הרווחה וחיי הדת והקהילה ,שמוליק
מיכאלי – קב"ט מוסדות חינוך של עיריית חדרה ,מתנדב במד"א ,פעיל בחיי הדת,
דוד גוזלן – חבר מליאת המועצה ופעיל בעשייה הציבורית ,נטע גרייצר – חברת
מליאת המועצה ,חברה בצוות ההיגוי לפיתוח קהילה במועצה ,עובדת סוציאלית,
מנהלת מרכז לטיפול בילדים בסיכון ,פעילה בסיירת הורים וב"אשת חיל".
סקירת תפקידי הוועד המקומי ,תפקידי נציגות הוועד בוועדה ,תפקידי הוועדות
המייעצות ביישוב ותחומי האחריות של ועדת קהילה ורווחה.
בחירת יו"ר – כל הנוכחים בחרו ברחלי אהרוני לתפקיד יו"ר הוועדה.
קביעת חברי הוועדה בעלי זכות הצבעה – התקבלה ההצעה ליישם נוהל גמיש לפיו
בכל ישיבה יצביעו שישה שיהיו נוכחים באותה ישיבה ואחד הרפרנטים.
הערה :לאחר בירור מסתבר כי על-פי הנוהל המוסכם נדרשת הסמכה של הוועד
המקומי לחברי הוועדה בעלי זכות ההצבעה .אם כן ,במפגש הבא שלנו נקבע את
רשימת בעלי זכות ההצבעה בוועדה ושמותיהם יועברו לאישור הוועד .כמובן שאלה
אשר לא יכללו ברשימת בעלי זכות ההצבעה ישתתפו בכל תהליך קבלת ההחלטות
ויהיו שותפים פעילים בקידום הרווחה והקהילה ביישוב.
יום ראשון 20:00 ,12.5.2013 ,בבית לולה מפגש עם מיכאל עובדיה – ניפגש שם
יום רביעי – 21:00 ,22.5.2013 ,מפגש ועדה בבית מפעל הפיס ,גבעה מרכזית



ועדת קהילה ורווחה – דף קשר מתנדבים








שם
מניה אובולסקי
דפנה בן יוסף
רחלי אהרוני
הרב אביחי כהן
רעיה דוידוב
אוריאל חכים
אורנית פרץ
שמוליק מיכאלי
לימוריה שפירא
ענת רוט
נטע גרייצר
דוד גוזלן
רוני אילת
איריס יסקי
מירי בן יעקב

טלפון
052-786-4681 / 04-6253563
050-741-7606 / 077-9242323
050-427-4604
050-910-8655/077-7660799
054-4676079 / 04-6253047
052-836-9142/04-6253077
050-982-8908 / 04-6253402
057-904-4110 / 077-7953657
050-692-5227 / 077-3377390
054-499-1234
050-681-4757
052-604-4022
052-457-7454 / 04-625-7579
054-425-3164
054-678-2108 / 04-6273890

יצאנו לדרך ,בהצלחה.
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