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נוכחים :רחלי אהרוני ,נטע גרייצר ,שולה רון ,ענת רוט ,דוד גוזלן ,רעיה דוידוב ,לימוריה שפירא,
מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף
נושאים לדיון:
 .1בחירת  7חברי הוועדה בעלי זכות ההצבעה
 .2מיפוי מיזמים קהילתיים קיימים בקציר
 .3עדכונים בנושא הבריכה
 .4היערכות לקראת הכנת תכנית תקציבית וחלוקת תחומי אחריות
 .1חברי ועדת קהילה ורווחה הם:
יו"ר – רחלי אהרוני
הרב אביחי כהן ,נטע גרייצר ,לימוריה שפירא ,רעיה דוידוב ,שולה רון ודוד גוזלן
 .2מיזמים קהילתיים פעילים בקציר:
משעו"ל קציר "משע"ול קציר"  -מעגל של עשייה ולמידה בקציר ,הינה קבוצה של אחד עשר
תושבים מהישוב ,שנפגשים באופן קבוע במהלך השנתיים וחצי האחרונות למפגשי לימוד ,בהנחיית
מנכ"ל עמותת יהלו"ם ,דרק פרלמן ,אשר מלווה אותם בהתנדבות .מפגשי הלימוד נעשים בהנחיית
חברי הקבוצה .בשנה האחרונה מפגשי הלימוד עסקו בנושא  -מנהיגות .העשייה המשתלבת
בלימוד מטרתה העיקרית לעודד מעורבות קהילתית .פועלים במסגרת תוכנית שנתית שכוללת –
מפגש לימוד של הקבוצה פעם בארבעה שבועות ו  3 – 2 -ארועים לקהילה בשנה ,במסגרתם,
במהלך השנתיים  +האחרונות ,ארגנו פעילות להורים וילדים בחנוכה" ,תיקון ליל שבועות"  -מפגש
לימוד למבוגרים" ,שעת נפש" – חשבון נפש קהילתי  -מפגש לימוד למבוגרים ,וארועים יישוביים
לכבוד ט"ו בשבט.
חברים מקבוצת המשעול לקחו ולוקחים על עצמם ארגון והובלת יוזמות התנדבותיות נוספות שנעשות
בשיתוף מעגל רחב של אנשים מהקהילה:







אור בקציר – מיסוד מערך מתנדבים לסיוע (הכנת ארוחות ,הסעות ,טיפול בילדים)
למשפחות בעת מצוקה (מחלה מתמשכת וכדומה)  -עלמה קיין ונירה אמרא ,צרכים :סיוע
בגיבוש סדרי עדיפויות לקבלת סיוע על-פי מידע ממחלקת הרווחה במועצה וסיוע באיתור
מתנדבים פעילים נוספים.
האולפן לעברית – מפגש חברתי לשיפור הידע בשפה העברית והרחבת הידע התרבותי
וההיסטורי היהודי והישראלי .מפגש שבועי הנמשך שעתיים ומתקיים במרכז לקשיש בבית
מספר המשתתפים נכון להיום –
מפעל הפיס – שולה רון יחד עם טלי אופק ועודד בוכנר
שישה .צרכים :סיוע בהרחבת מעגל המשתתפים ,סיוע באיתור מתנדבים פעילים נוספים,
ציוד משרדי ,כיבוד סמלי ,אירוע/טיול גיבוש שנתי.
מחולות קציר – להקת המחול המקומית – ענת פילד – פעילות בתחום התרבות.
משעולים בקציר  -תכנית סימון שבילים כמסלולי הליכה ייחודיים בקציר ובסביבתה –
אלון שחם – פעילות בתחום פיתוח תיירות וחזות הישוב .צרכים :סיוע באיתור מתנדבים.

אשת חיל יוזמה הפועלת ביישוב כשנתיים ומטרתה סיוע ליולדת בתקופת ההסתגלות
הראשונית למשך  3שבועות (בעיקר בישול ,אך גם הסעות וסיוע עם הילדים הבוגרים) .הסיוע
מוגש ליולדות המעוניינות בכך ,על-פי דרישותיהן וחלוקת העבודה מתבצעת על-פי טבלת שיבוץ.

נכון להיום יש כ 60-מתנדבים רשומים בפרוייקט – מירב דהרי ומורן בר-טל .צרכים :העלאת
המודעות ,איתור מתנדבים נוספים ,פעילות לעידוד ההתנדבות והוקרה למתנדבים.
משומשו יוזמה הפועלת ביישוב מזה שנים רבות ,איסוף בגדים ,כלי בית וצעצועים למכירה
בחנות ,כאשר כל מה שאינו ראוי למכירה לשימוש חוזר נמכר למחזור .הכסף שנאסף מיועד
לסיוע לתושבי היישוב בעת הצורך לפי הפניות ממחלקת הרווחה .מרכזי איסוף הבגדים והחנות
ממוקמים באזור מקלט  ,11בין הרחובות ארז והפטל ,בגבעה המרכזית – נטלי פינקל .צרכים:
תחזוקת המתקן כולל תשלום חשמל ,מים וארנונה ,הגברת המודעות ,הרחבת מעגל המתנדבים.
הספרייה ברוסית יוזמה הפועלת כ 15-שנים ביישוב ,המטרה מפגש חברתי ונגישות לחומרי
קריאה בשפה הרוסית והרצאות .פעילות לתמיכה באוכלוסיה המבוגרת של דוברי הרוסית ,נכון
להיום יש עוד שני מתנדבים – מניה אובולסקי .צרכים :מקום פעילות מרווח יותר בגבעה
המרכזית באזור קופת החולים והמכולת ,תקציב לרכישת ספרים.
אנגלית לקהילה יוזמה הפועלת כ 4-שנים ביישוב ,המטרה מפגש חברתי לבני גילאים
שונים ללימוד ,שיפור הידיעות והשאלת ספרים בשפה האנגלית .התקיים מדי שבוע בימי ראשון
בין השעות  17:00-18:00בספרייה אשר בבית הספר – אנג'לה .כעת בהפסקה .צרכים :מקום
מסודר ,אם ממשיכים בבית הספר יש צורך בביטוח ,הרחבת מעגל המתנדבים ,פרסום.
שחמט במקלט יוזמה הפועלת כ 13-שנה ביישוב ,לימוד רזי השחמט בעלות סמלית לצעירים.
הפעילות מתקיימת במקלט מס 8 .ברחוב הזית – אלכס .בתחום החינוך הבלתי פורמלי.
סיירת הורים יוזמה בהקמה ,הורים מסיירים כדי להבטיח את בטחון הילדים – ענת סהר
שפרן .בתחום חינוך וביטחון.
מתנדבי שעת חירום מתנדבים הנערכים לפעול ביישוב בעת הצורך – עודד בוכנר .בתחום
הביטחון.
 .3עדכונים בנושא הבריכה :המפעיל שהיה קשור בחוזה עם מועצה מקומית קציר-חריש ואשר
סברנו כי ימשיך להפעיל את הבריכה גם השנה ,הודיע לפני כשבועיים כי לא יעשה זאת .בסיור
בבריכה עם יורם רוזנטל (תושב הישוב ומפעיל בריכה במקצועו) התברר כי נדרש שיפוץ רציני לפני
הפעלתה .הוועד המקומי החליט לעשות ככל שיידרש כדי לפתוח את עונת הרחצה וראש המועצה
מעודכן ומוכן לסייע .המאמצים נמשכים.
 .4היערכות לקראת הכנת תכנית תקציבית וחלוקת תחומי אחריות
 הוחלט כי הוועדה תציב לה למטרה שימור ומינוף של יוזמות קיימות
 הוחלט כי הוועדה תפעל לעידוד יוזמות חדשות ,ביניהן ,בעדיפות כרגע היוזמה של
קהילה קולטת – ארגון משפחות מארחות למשפחות החדשות שמגיעות ליישוב,
והרחבת פרוייקט מחויבות אישית לפעילות בקהילה במיזמים השונים.
 הובהר הצורך ביצירת קשר קבוע עם המועצה בנושא רווחה לאיתור התושבים
הנזקקים לסיוע.
 הודגשה חשיבות עידוד המעורבות וההתנדבות באמצעים שונים וביניהם :פרסום,
אירוע קהילתי שנתי להגברת המודעות והכרת תודה למתנדבים ,אירועי גיבוש
קהילתיים – הרצאות ,טיולים וכדומה.
 יש צורך לשקול מינוי רכז קהילה/מתנדבים בשכר
 תחומי האחריות של הוועדה :פרויקטים קהילתיים הכוללים את היוזמות
הקהילתיות הוותיקות והחדשות ,מרכז קהילתי – בית לולה – תכנים הכוללים
הרצאות ופעילויות שונות ,דת – בתי הכנסת ,המקווה ,חגים ,אבלות ,שיעורי דת
ויהדות ,גיל הזהב – מרכז הקשיש בבית מפעל הפיס – תכנים הכוללים הרצאות
ופעילויות שונות ,תיאום עם עמותת רא"ם ,בריכה.
 הוחלט כי דוד גוזלן יכין מבנה בסיסי של מיפוי הצרכים לפיו תיבנה התכנית
התקציבית ונמשיך לאסוף את כל המידע הדרוש להכנתה.

במפגש הבא נרחיב בנושאים שהועלו כאן ,נתקדם במיפוי הצרכים לקראת הכנת התכנית התקציבית
ונדון בחלוקת תחומי האחריות בין חברי הוועדה והחברים הפעילים המלווים אותה.
המפגש הבא יתקיים ביום רביעי ,5.6.2013 ,בשעה 21:00
בביתה של רחלי אהרוני ,רחוב המגוב  ,24גבעה מערבית.
למפגש תצטרף גם יעל גל ,היועצת המלווה את הוועד המקומי בהקמת הוועדות.
נוכחותך חשובה .תודה.

ערכה :דפנה בן יוסף

