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נוכחים :רחלי אהרוני ,שולה רון ,הרב אביחי כהן ,דוד גוזלן ,מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף
נושאים לדיון:
 .1הסדרת בית כנסת קהילתי לפתרון אווירת המחלוקת ולאפשר הזרמת תקציבים מן המועצה הדתית
 .2דיון בהכנת התקציב
 .3עדכונים
 .1המצב הקיים של בית כנסת בלי קהילה וקהילה בלי בית כנסת לא יכול להימשך .הוסכם
שצריך לעשות משהו בנדון .נשאלת השאלה באיזו דרך לנקוט.
חשוב להשתדל להימנע מפגיעה בבתי הכנסת ובפעילים .עלה הרעיון לבחון אפשרות של
קריאת שם בית הכנסת על שם החייל שנהרג .דוד גוזלן מוכן לקחת על עצמו לכנס את כל
הפעילים בקהילה משני הקצוות ולהסביר את חשיבות יצירת בית הכנסת הקהילתי.
התכנית שגוזלן מציע :תקופת גישור ,ניהול בית הכנסת על-ידי ועדת קהילה ורווחה עד
לגיבוש קהל מתפללים קבוע אשר במועד מוסכם יבחר מקרבו ועד מנהל אשר ייצג את
הציבור .ראשית ,יתקיים מפגש ראשוני עם ראשי בתי הכנסת הפועלים כעת ושיח עם
המתפללים הקבועים כדי לגבש כיוון מקובל על הגוש המרכזי – דוד גוזלן ורחלי אהרוני
ואולי גם נטע גרייצר יפעלו לניהול השיחות לקראת גיבוש תכנית מוסכמת .היעד הוא להשיק
את פעילות בית הכנסת הקהילתי בגבעה המרכזית תוך חודש מהיום.
 .2תקציב
הרב אביחי הציג תכנית לחצי השנה הקרובה לפעילות הדת ,אשר אושרה על-ידי המועצה
הדתית .בהקשר שולה רון :ישבתי עם נטשה שטוענת שהקהילה סגורה וכדאי לא להעמיס

 .3עדכונים:
תעריפי השכרה של בית לולה ובית מפעל הפיס  -ההצעה שהגשנו התקבלה ברובה על-ידי
הוועד:
השכרת בית לולה לשימוש פרטי של תושבים
אירוע פרטי – ₪ 700
סדנה של  4מפגשים מינימום בחודש – ₪ 600
סדנה/הרצאה חד פעמית – ₪ 300
השכרת חורשת הזיתים (אירוע המצריך היערכות מיוחדת ו/או אספקת חשמל בחורשה)
₪ 470
השכרת בית מפעל הפיס לשימוש פרטי של תושבים
אירוע פרטי – ₪ 350
סדנה של  4מפגשים מינימום בחודש – ₪ 350
סדנה/הרצאה חד פעמית – ₪ 250
 התשלום מראש  -מזומן/שיק מזומן
 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
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בקשה אישית לסייע למורה ליוגה להשיג מקלט כמקום לקיים את החוג – רחלי בדקה מול
הרווחה במועצה ומצאה כי היא אכן זקוקה לסיוע .שכירות מקובלת של מקלט היא ₪ 500
רשת ביטחון – תשלום קבוע בארנונה לערבות הדדית – רעיון שכדאי לקדם.
פגישה בנושא מתנדבים בנוכחות רכזת המתנדבים של המועצה ,דליה מוטאי ושמשי כהנא
תתקיים בשבוע הבא – דפנה בן יוסף תשתתף בפגישה.
פגישה בנושא הפעלת בית מפעל הפיס לגיל הזהב תתקיים בעוד שבועיים עם מנכ"ל
עמותת ראם רפי עגנון ,ישתתפו רחלי אהרוני ,מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף.

ערכה :דפנה בן יוסף

