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פרוטוקול מס 15.7.2014 14/? .אור ל-כה אדר ב התשע"ד?
נוכחים :רחלי אהרוני ,לימוריה שפירא ,ענת רוט ,דוד גוזלן ,יעל אשחר ,ענת סהר שפרן ,רוני אילת ,שני
גולדין ,דפנה בן יוסף (ח) ,שני גולדין

נושאים לדיון:
מעגל ברכות ליום ההולדת של דפנה
עדכונים
מצגת עדכונים על המעגלים
עדכונים:
 .1אירועי קציר – מתווה .היתה פגישה בוועד ,אך מקוצרת ,כיוון שכמה לא הצליחו להגיע .רוצים לערוך
מתווה שבתוכו יהיה מגוון רחב של אירועים הפונה לכל או לרוב האוכלוסיות בקציר .נעשה פורום
רחב לפי מודלים של ישובים שכבר יצאו במתווה ונראה מה מתאים לנו כיישוב.
 .2ערב העצמת מתנדבים :ענת רוט מספרת שמאורגן יחד עם מחלקת פיתוח קהילתי במנשה .תהיה
הרצאה מעניינת .יש להגיע מוקדם לעזור עם הכיסאות והשולחנות .סגירת קצוות אחרונים.
 .3גיל בכיר :יעל אשחר מספרת שלא רצתה להיות רכזת גיל בכיר .אני אשמח אם מישהו אחר ייקח,
אני צ ריכה איש ארגוני ,אני אשת שטח .מאוד אשמח אם שולה תיקח על עצמה( .ענת רוט מנצלת את
ההזדמנות ומציינת את תרומתם של שולה רון ,חיים יפים ושני גולדין לערב העצמה) .לימוריה :נוציא
קול קורא לוועדה לרכז גיל בכיר ,אם לא ירצו ,נוציא ליישוב .יעל :אני חושבת שאין מספיק התנדבות,
אנשים אחרים לא פנויים כמוני .אין בעיה שאהיה בוועדה מבחינת העמותה ,כי זו עמותה ולא רשות
מוניציפלית .דוד גוזלן :אם יש צוות של מורשי הצבעה ויש לך (יעל) רעיון ,זה עולה בהצבעה
ומחליטים .לימוריה :אשאל במייל ...רחלי :אמנון קיבל זכות הצבעה במקום יעל .ענת :ההתלבטות
היתה כי את נושאת תפקיד פורמלי באותו תחום .חשוב שמי שהוא רכז הגיל הבכיר יהיה מורשה
הצבעה .רחלי :אמנון לא מגיע ולא נראה שיש עשיה מעבר .דוד :זו הבעיה עם עובדי המועצה ,גם אם
זו עמותה .שני :אסור להיות בעל זכות הצבעה בוועדה שמטפלת באותו תחום .למשל ענת סהר
שפרן לא יכולה להיות בעלת זכות הצבעה בוועדת חינוך ,כי היא עובדת חינוך של המועצה .אני
יכולה להיות בוועדת חינוך כי אני לא קשורה לחינוך מטעם תפקידי בוועד .לימוריה :בגדול ,יש
אוטונומיה בעניין המיזמים .אנחנו ועדה מגוונת עם המון נושאים ,יש לכל אחד תחום שהוא מפתח.
המעגלים מאפשרים את העניין .יעל :אותי מעניין מה קורה במקומות האחרים ואני מרגישה שאני לא
מקבלת את כל המידע .לימוריה :לכן אנחנו נפגשים ,להתעדכן.
 .4מעגל דת :לפני שנתיים ניסו להגיע להסכמים עם כל בתי הכנסת ,אך לא הגיע לכלל שיתוף פעולה.
בינתיים דוד אוחנונה הגיש כבר תקציב לשיפוץ ועוד .יש הצעה תקציבית ראשונית והוא רוצה
להצטרף לוועדה שלנו .גוזלן :הוא חויב באופן אישי על חשבון החשמל של ביהכנ"ס .לימוריה :דוד
אוחנונה היה צריך להגיש תוכניות כדי שיתקצבו אותו .הוא לא ביצע זאת ,היום יש תהליך של שת"פ.
רחלי :לי יש הסתייגויות ,אני יודעת שהוא בן אדם שעושה ,אבל הוא לא יודע לשתף פעולה .ענת:
לזכותו יאמר שהוא עושה בסתר .לימוריה :ננסה לעזור לו להיות חלק מהקהילה .אין לו מושג איך
מתנהל היום היישוב .ענת סהר שפרן ,מה דעתך על שת"פ איתו באירועי דת? ענת :היה ניסיון ,אני
מאמינה שזה אפשרי.
 .5ענת רוט :היה מפגש בין רחלי ,ענת ,שרית געש ונטלי פינקל ממישו-משו להעביר את מישו-משו
לקרית האמנים ,אך זה לא יקרה .רחלי :יש קשיים בניהול עם נטלי ,היא נפגעה מהעניין וכנראה שאין
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שת"פ עם הרווחה במועצה בקטע הזה .היא נפגעה בעניין המקלטים שנגב תיק עם כסף ,כי המקלט
היה פתוח ללא ידיעתנו .מטרת מישו-משו היא לתרום את כל ההכנסות למשפחות נזקקות.
לימוריה מציגה מצגת.
רשמה :שני גולדין

