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נוכחים :רחלי אהרוני ,שולה רון ,הרב אביחי כהן ,רעיה דוידוב ,לימוריה שפירא ,רוני אילת ,שני גולדין ,דליה
מוטאי ,יעל גל ,מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף
נושאים לדיון:
 .1יסודות התנהלות הוועדה  -מפגש עם יעל גל היועצת לוועדות ודליה מוטאי מנהלת היחידה לפיתוח
קהילה במועצה אזורית מנשה
 .2תעריפי השכרת מבני ציבור
 .3עדכונים
 .1לאחר היכרות קצרה ,הדגישה יעל את חשיבות התנהלות הוועדה בהלימה לאופן שבו הגדיר
הוועד את תפקידיה ,והצורך להתמקד וליצור דרכי עבודה מוסכמות כבסיס להמשך העבודה.
 כחלק מתפקיד הוועדה הודגש הצורך לשמש כלי עזר לוועד ולוועדות לביסוס קציר
כיישוב קהילתי ,דרך מינוף מיזמי קהילה קיימים וייזום מיזמים חדשים ,לטיפוח הכבוד
בקרב הקהילה שהיא מעורבת מטיבה ועידוד הערבות ההדדית .בנוסף ,אחראית
הוועדה לתת מענה לכל העניינים הקשורים לנושא הדת בקהילה (כחלק מתפקידי
הוועדה אשר הוגדרו על-ידי הוועד ולקידום אחדות הקהילה) ולפעול לשיפור התקשורת
בקהילה דרך הסברה נאותה (אתר אינטרנט ,דף פייסבוק למינוף יוזמות קהילתיות
והתנדבות – "באים מאהבה""/להביא טוב" ,עלון מודפס).
 הודגשה חשיבות יצירת תקשורת מכבדת ,מאפשרת וקשובה – מנגנון משתף פעולה.
 נוהלי עבודת הוועדה :עבודה לפי תכנית עבודה ,הגדרת יעדים ,מטרות ,וכלים למדידה.
פעולה בצוותי משנה אשר לומדים וחוקרים נושאים שונים ומציגים את הצעותיהם בפני
הוועדה.
 נושאים לדיון במפגשי הוועדה נקבעים על-ידי יו"ר הוועדה בתיאום עם הרפרנטיות וכל
חבר המעוניין להעלות נושא לדיון ישלח בקשה לפני הפגישה אל יו"ר הוועדה.
 יעל ציינה את חשיבות הגיבוי של חברים בוועדה את ההחלטות שהתקבלו גם אם לא
הסכימו איתן ,ליצירת חזות אחידה של הוועדה.
 לימוריה הדגישה את החשיבות של יישום ראייה קהילתית רחבה ,שהיא מעבר לראייה
האישית הצרה ,הן בנושאים המועלים לדיון והן בכל תהליך קבלת ההחלטות.
 לשאלה ,מי מגשר כאשר נקלעים לקשיי תקשורת בין הוועדות השונות ,השיבה יעל ,כי
הוועד ,אשר מאציל מסמכויותיו לוועדות אמור לסייע בפתרון מחלוקות או להחליט על
פנייה למגשר.
 .2לאחר שהתבקשנו על-ידי הוועד לבחון מחדש את תעריפי השכרת מבני הציבור כפי שנקבעו
בהחלטת הוועד המקומי מ ,19.5.2013-קיימנו דיון שבמהלכו צויין כי מדובר בעלייה חדה
מדי במחיר המוצע לתושבים וכי אין הצדקה לעלייה כזו כל עוד לא שופצו המבנים .בעקבות
הדיון ועיון בדוגמאות של תעריפי השכרה ביישובים דומים ,גובשה הצעה לתעריפי השכרה
של המבנים כדלהלן:
השכרת בית לולה לשימוש פרטי של תושבים
אירוע – ₪ 600
סדנה/הרצאה חד פעמי –  3שעות – ₪ 300
כל שעה נוספת – ₪ 50
פעילות קבועה ( 4מפגשים בחודש) – ₪ 250
( 8מפגשים בחודש) – תוספת ₪ 100
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השכרת חורשת הזיתים (אירוע המצריך היערכות מיוחדת ו/או אספקת חשמל בחורשה)
₪ 470
השכרת בית מפעל הפיס לשימוש פרטי של תושבים
אירוע – ₪ 350
סדנה/הרצאה חד פעמי –  3שעות – ₪ 200
כל שעה נוספת – ₪ 50
פעילות קבועה ( 4מפגשים בחודש) – ₪ 150
( 8מפגשים בחודש) – תוספת ₪ 100





ביטוח  +ניקיון באחריות השוכר
צ'ק ביטחון ₪ 2,000
כסאות ושולחנות כלול במחיר ,במידה ונגרם נזק אחריות לשלם
חשוב לדאוג להצבת פח אשפה מתאים למספר האורחים

ההצעה התקבלה פה אחד בהצבעה .דפנה תציג את ההצעה בפני הוועד לשיקול מחודש של
תעריפי השכרת המבנים לתושבים.
 .3עדכונים:
 הרב אביחי יחד עם אוריאל חכים ושמוליק מיכאלי – יכינו תכנית פעילות להצגה בפני
הוועדה.
 לימוריה שפירא ורוני אילת יכינו תכנית המפרטת צרכים ותכנים בבית לולה ובית מפעל
הפיס להצגה בפני הוועדה.
 יש לתאם ציפיות עם עמותת ראם לקראת הפעלת בית מפעל הפיס לרווחת בני הגיל
השלישי.
 רעיה דוידוב הציעה לשלב בתכנית הפעילות העתידית משלוח מנות לחג לחיילים ושין-
שינים בני היישוב.

ערכה :דפנה בן יוסף

