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נוכחים :רחלי אהרוני ,נטע גרייצר ,שולה רון ,הרב אביחי כהן ,ענת רוט ,אורנית פרץ ,רוני אילת ,מירי בן יעקב
מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף
נושאים לדיון:
 .1המשך היערכות לקראת הכנת תכנית תקציבית
 .2חלוקת תחומי אחריות
 .3עדכונים
 .1כהמשך להיערכות לקראת התכנית התקציבית לשנת  2013אותה עלינו להגיש לאישור
הוועד המקומי עד סוף חודש יוני ,הציגה דפנה סקירה של טבלה המפרטת הצעה לתוואי
תכנית העבודה לפי התרשים שהכין דוד גוזלן (מצורפת כאן)* ואשר מציגה את הצרכים שיש
לכלול בתכנית התקציבית .בנוסף ,דנו בצרכים נוספים הדורשים תקציב ,ביניהם:
 הסעות מתנדבים
 תמריצים למתנדבים :הדרכה ,הרצאות ,שי לחג ,אירועי גיבוש ,וכדומה
 רכז קהילתי בשכר
 עלון מקומי מודפס
 אתר אינטרנט נגיש ונוח
* הנוכחים ציינו כי הבריכה ומתקני הכושר שייכים לספורט ולכן אולי בתחום האחריות של ועדת
תרבות ולאו דווקא ועדת קהילה ורווחה.
 .2הוחלט על חלוקת תחומי אחריות בין חברי הוועדה והפעילים המלווים את פעילותה:
 רחלי אהרוני (יו"ר הועדה) – אחראית על תיאום וריכוז כל המידע ,סיוע שוטף בהכוונה,
טיפול במקרים פרטניים בתחום הרווחה בתיאום עם מחלקת הרווחה במועצה וקביעת
סדר העדיפויות להצגת נושאים לדיון במפגשי הוועדה.
 שולה רון ,רעיה דוידוב ומניה אובולסקי – אחריות על ענייני גיל הזהב .בין היתר ,הכנת
תכנית פעילות בבית מפעל הפיס בהתאם לצרכי האוכלוסייה המבוגרת להצגה בפני
הוועדה .יש לתאם מפגש עם עמותת ראם אשר עתידה לשפץ את המבנה על מנת
שיתאים לצרכים.
 לימוריה שפירא ורוני אילת – אחריות על המרכז הקהילתי בבית לולה .הכנת תכנית
המפרטת צרכים ותכנים להצגה בפני הוועדה.
 הרב אביחי יחד עם אוריאל חכים ושמוליק מיכאלי – אחריות על כל נושאי הדת .יכינו
תכנית פעילות להצגה בפני הוועדה.
 נטע גרייצר ,אורנית פרץ וענת רוט – קשר עם מנהלי מיזמים קיימים ,סיוע להרחבת
הפעילות וקידום מיזמים חדשים.
 דפנה בן יוסף – תקשורת וגיוס משאבים
 דוד גוזלן – פיתוח תכנית להתאמת מבנים לצרכי הקהילה (מרכזי קהילה ,בתי כנסת
וכדומה) וגיבוש תכנית תקציבית בהתאם לצרכים.
 .3עדכונים:
 ב 31.5.2013-נפגשו רחלי ודפנה עם ענת רוזנברג הממונה על התרבות במועצה
הדתית (מצורף סיכום המפגש).
 הוסכם כי נבקש משני ,מזכירת היישוב לערוך מיפוי של כל המתנדבים בקהילה באשר
הם על מנת להסדיר את עניין הביטוח עבורם.
 הועלתה הצעה להקים רשת ביטחון בקהילה לצרכים מיוחדים במקרים של משבר אישי
בלתי צפוי .עוד נדון בכך.
 הוחלט כי רצוי בקרוב לקיים ערב משותף של פעילי ועדת קהילה ורווחה ומנהלי יוזמות
ההתנדבות הפעילות ביישוב להעמקת ההכרות ולדיון בצרכים ובאפשרויות פיתוח.
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חשוב שכבר במפגש הקרוב יציג כל אחראי על תחום פעילות ,תקציר של העניינים
הקשורים לתחום שבאחריותו ותוואי של תכנית פעולה.
כמו כן ,אורנית תברר פרטים בנושא יוזמת המשפחות המארחות ועל תכנית משרד
החינוך של אימוץ תלמידים את בני הגיל השלישי .דפנה תברר בעניין ביטוח
למתנדבים באמצעות המועצה.

המפגש הבא יתקיים ביום רביעי ,12.6.2013 ,בשעה 20:30
בביתה של רחלי אהרוני ,רחוב המגוב  ,24גבעה מערבית.
למפגש יצטרפו גם
דליה מוטאי ,מנהלת היחידה לפיתוח קהילתי במועצה האזורית מנשה
ויעל גל ,היועצת המלווה את הוועד המקומי בהקמת הוועדות

נוכחותך חשובה .תודה.

ערכה :דפנה בן יוסף

