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פרוטוקול מס 26.3.2014 2/14 .אור ל-כה אדר ב התשע"ד
נוכחים :רחלי אהרוני ,רעיה דוידוב ,לימוריה שפירא ,ענת רוט ,שולה רון ,דוד גוזלן ,יעל ליטוינסקי ,יעל
אשחר ,חיים יפים ,ענת סהר שפרן ,אמנון אליהו ,רוני אילת ,שני גולדין ,מניה אובלסקי ודפנה בן יוסף

נושאים לדיון:
עדכונים
הצגת מעגלי העשייה על-ידי הרכזים
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
רוטציה של יו"ר הוועדה
עדכונים:
 .1המועצה מקיימת קורס להכשרת נציגים לנושא הטרדה מינית המתקיים מדי יום רביעי 16:00-19:30
האם יש מישהו שמעוניין? חיים יפים הביע עניין.
 .2רעיה דוידוב מעוניינת לוותר על חברות בוועדה כבעלת זכות הצבעה כי חושבת שיעל אשחר יותר
מתאימה .ענת סהר שפרן ויעל אשחר הציגו מועמדות .יעל מציינת כי חשוב שיהיה מורשה הצבעה
ממעגל הגיל הבכיר .מאחר ויעל היא גם בעלת תפקיד בשכר בתחום הוצע לחברי מעגל הבכיר
הנוספים להציע את מועמדותם .אמנון אליהו הציע את מועמדותו להצטרף כחבר ועדה בעל זכות
הצבעה ונציג הגיל הבכיר .הוועדה אישרה פה אחד את מינויו.
החלטה :אמנון אליהו מחליף את רעיה דוידוב כחבר בוועדת קהילה ורווחה
הצגת מעגלי העשייה על-ידי הרכזים
 .1יעל אשחר מציגה את מעגל הגיל הבכיר שחברים בו  -אמנון אליהו ,רוני אילת ,רעיה דוידוב ,עדנה
שפירא ומניה אובלסקי .עדכנה כי ההרצאה על התמודדות עם הורים מבוגרים היתה מוצלחת .רחלי
ביקשה אם אפשר שבפעם הבאה ההרצאה תתקיים בשעה מאוחרת יותר .ב 6.4-מתוכננת הרצאה
בנושא פנג שוואי לקראת פסח – ללא תשלום עם המרצה תושבת קציר ,ענת לביא .באותו מועד יש
אירועים מקבילים ושולה מציעה להקפיד לתאם אירועים מראש מול שני כדי למנוע כפילויות .יעל
תנסה לברר אם אפשר להעביר את ההרצאה למועד אחר .יעל המשיכה לעדכן :חגיגת יום הווטרנים
–יום הניצחון של מלחמת העולם השניה מתוכננת ל .8.5-מערך החוגים בבית גיל הזהב כולל :יום
ראשון חוג עיסת נייר מ 10:30- 08:30-בהנחיית גלית הינדי מור בהתנדבות ,יום שני 10:30-12:30
חוג איור פרחי ארץ ישראל עם חיים יפים .חיים מעדכן :פתח מפגש קהילה פתוח לציור כל יום שבת
ב 12:00-ויחד עם התלמידים נערכים לתערוכה אשר תוצג במבואה של בית גיל .בימי שלישי בבוקר
מתקיים האולפן לעברית לומדים עברית ונושאים נוספים .בימי חמישי התעמלות עם ג'קי בהתנדבות
 . 08:15-09:30רחלי מציינת שנדרש שיווק ומיתוג של הפעילות המבורכת ומציעה שינוי שם הוועדה
ל-ועדת חברה וקהילה .יוזמה עתידית נוספת – אוטובוס למתחם ביג בפרדס חנה בעלות של ₪ 19
ושהות של  3שעות במקום .השתתפות בגינה הקהילתית – איילת פנתה בבקשה להשתתף בעלות
ההשקיה והרעיון אולי לפתח את המרחב לקיום חוגים .ענת רוט מבקשת מיעל שתשלח רשימה של
מתנדבים לעדכון מאגר המתנדבים היישובי .ביום שלישי יוצא טיול לצפון והאוטובוס מלא .לימוריה
מעדכנת כי בקרוב תתקיים פגישה בהשתתפות רפי עגנון מנכ"ל מלוא וחן רייך המזכיר להבהרות
בענייני התקציב.
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מעגל תקשורת בקהילה – בחודש האחרון פורסם קול קורא לאיתור מתנדבים להובלת העשייה אך
עד כה ההיענות מעטה .איתן לבקוביץ הביע עניין להצטרף אולם נבצר ממנו להגיע היום לישיבה.
הוצג הצורך לשלוח את שני לקורס ללימוד תפעול אתר האינטרנט הועדה הצביעה והוחלט לאשר
אולם בתנאי שהתקציב יועבר מתקציב המשרד או לחלופין במימון משותף של כל הוועדות.
החלטה :שני גולדין מזכירת הוועד והאחראית לתפעול אתר האינטרנט תצא לקורס ללימוד ניהול
אתר אינטרנט ,עלות הקורס תמומן מסעיף הוצאות משרד ,או לחלופין במימון משותף של כל
הוועדות.
ענת סהר שפרן הציגה את מעגל דת וערכים :הרב אביחי אחראי על הקשר עם המועצה הדתית
וענייני הדת ,יעל ליטווינסקי אחראית תוכן .בפורים התקיים אירוע מוצלח של קריאת המגילה.
בקרוב :ליל סדר קהילתי – בבית מפעל הפיס ,לכל מי שלבו חפץ ,מקווים שיגיעו  50אנשים .הפרסום
בכל האמצעים כולל מודעות ופלאיירים אך נדרש גם סיוע בשיווק מפה לאוזן– רחלי מציעה לשלוח
את המידע להורים באמצעות הילדים מבית ספר ומהגן .בית מפעל הפיס יהיה סגור לפעילות שלושה
ימים לפני ליל הסדא לצורך הכשרת המקום .ב 9.4-יתקיים בקציר הפנינג – בשיתוף המועצה הדתית
– אירוע בניהול של "שישי משפחתי" – סדר שיהיה פה – אירוע מרכזי לכל תושבי המועצה16:00- .
 18:00עלות כניסה למשתתף –  ₪ 10בחורשת הזיתים ובית לולה .דפנה הציעה לבחון את
האפשרות לעודד את בעלי העסקים בקריית האמנים לפתוח את בתי העסק במקביל כדי לאפשר
לתושבי המועצה להכיר גם את המדרחוב .ענת תבדוק את האפשרות.
מעגל המיזמים ההתנדבותיים – ענת רוט מספרת ששולה הצטרפה אליה למעגל העוסק בהעצמת
מתנדבים ובמתן מענה לנושאים הקשורים לפעילות המיזמים ההתנדבותיים ומקיים קשר שוטף עם
היחידה לפיתוח קהילתי במנשה .בפגישה עם דליה לילך ותמי ממנשה הוסכם כי יסייעו לגיבוש
אירועים למתנדבים גם במימון .נכון להיום פעילים בקציר כ 200-מתנדבים .הוחלט במקום להשקיע
בשי למתנדב להשקיע בהעשרה .כעת על הפרק הרצאה בנושא בריאות אופטימית ,והרצאה הבלתי
אפשרי אפשרי של ירין קימור .הכוונה היא להודות למתנדבים ,לשמר ולהגדיל את היקף ההתנדבות.
אירוע נוסף יהיה אירוע גיוס מתנדבים – מעין יריד עם דוכנים של המיזמים כמו הפנינג .ענת עדכנה
גם כי במסגרת היוזמה של ועדת תיירות להחיות את המדרחוב הגישו הצעה להעביר את משומשו
לקריית האמנים – להקים חנות קונספט ופעילויות מגוונות בעיקר סביב מחזור ,תופרת ,סריגה.
(מצורפת התכנית לעיון) .ענת סהר שפרן מציעה שתלמידי תיכון פסגת אמיר עזרו בעבר למשומשו
ומבקשת לבדוק איך אפשר להחזיר את הפעילות הזו.
מעגל התקציב – הוגשה תכנית תקציב כללית אשר עם הקמת המעגלים הותאמה בהתאם לדרישות
של כל מעגל .הוגש תקציב בסדר גודל של כ ₪ 600,000-שמתוכו ככל הנראה התקציב שיתקבל הוא
כ ₪ 400,000-בתמהיל של תקציב ועדה ותב"רים .הגשנו תכנית לחמש שנים .דוד מדגיש את
חשיבות מימוש התקציב שביקשנו .כל מעגל צריך להכין תכנית ולמצות אותה בהתאם .חשוב
להדגיש כי כל חבר בוועדה אשר מוביל מעגל כפוף להחלטות הוועדה ,אשר קובעת את מדיניותה
באופן דמוקרטי ודרך מנהל תקין .ענת רוט שואלת -האם ניתן לנייד תקציבים? דוד מבהיר כי הניוד
יכול להתקיים בתוך המעגלים ובמסגרת המקובל על פי תכנית התקציב השנתית.
מעגל רווחה – רחלי אהרוני מעדכנת על קשר שוטף עם המועצה-תהליך טוב של בניית הקשר באופן
הדדי ,וכך גם עם מזכירות היישוב ,אור בקציר ,ועוד בטיפול שוטף .כעת עסוקה בעיקר עם ִקמחַ א
דפִ סחַ א וליל הסדר .במקביל חברה גם בוועדת אכלוס של ועד האגודה .בשלב זה נראה כי נכון
שהמעגל כולל רק רכזת שהיא אשת מקצוע בתחום העבודה הסוציאלית וזאת בשל הנושאים שבהם
היא נדרשת לטפל אשר דורשים שמירה על פרטיות ורגישות.
רחלי מציינת שנדרש שיווק ומיתוג של הפעילות המבורכת של הוועדה ובשל המגוון הרחב כל-כך של
העשייה מציעה שינוי שם הוועדה ל-ועדת חברה וקהילה .החברים בוועדה מסכימים ברובם ודפנה
תברר אם ניתן להחליף את שם הוועדה.
יום השואה – במפגש יו"ר ועדות הוחלט כי אירוע יום הזיכרון לשואה יתבצע באחריות ועדת קהילה
ורווחה בשיתוף עם ועדת חינוך .דוד מעדכן כי הכוונה שאירוע זה יהיה אירוע מרכזי של המועצה.
בתכנית  -קרונות העץ באזור הציפור ישמשו כתפאורה ,במקום תוצב תאורה ושם יתקיים הטקס ,כמו
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גם טקס בית הספר למחרת .ביום שני בתשע בערב מפגש עם רכז הנוער ונציגים לתכנון .חיים יפים
הציע לעזור בהכנת התפאורה.
 .9רוטציה יו"ר הוועדה – בשל המורכבות של התפקיד נדרשת רוטציה .לימוריה לקחה מראש את
התפקיד לחצי שנה ומבקשת להתחיל לחשוב על מחליף לקראת סוף מאי.
תודה לרחלי על האירוח המופתי (כרגיל) ועל החידוש הקולינארי של המאפה המתקתק עם הפסטו
והגבינה.

ערכה :דפנה בן יוסף

