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נוכחים :רחלי אהרוני ,שולה רון ,רעיה דוידוב ,אורנית פרץ ,נטע גרייצר ,ענת רוט ,לימוריה שפירא ,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
 .2עדכון על מפגש בנושא מתנדבים
 .3עדכון על מפגש עם עמותת ראם
 .4בית לולה – תכנית עבודה
 .5מיזמי קהילה – תכנית עבודה
 .6עדכונים נוספים
 .1ביום ראשון האחרון נפגשו דוד גוזלן ורחלי אהרוני עם נציגי המתפללים של בית הכנסת
"אהבת שמעון" ובית הכנסת בגבעה המערבית .סוכם כי ייעשה ניסיון להגיע להידברות עם
מתפללי בית הכנסת בהנהלת דוד אוחנונה .הוסכם כי נציגי כל בתי הכנסת יבחרו מתוכם
ועד לבית הכנסת וביקשו כי עד אז ועדת קהילה ורווחה תשמש כוועד זמני .דוד ורחלי
ייפגשו עוד השבוע עם דוד אוחנונה להמשך ההידברות .מברכים על מיסוד בית כנסת אחד
מרכזי .היעד הוא להכשיר את בית הכנסת כמרכז קהילתי עד לחודש אלול.
 .2ב 8-ביולי התקיים מפגש במועצה עם אחראית פיתוח קהילה דליה מוטאי ,אחראי רווחה
שמשי כהנא ואחראית המתנדבים תמי מאיירס .בסיום המפגש סוכם כי נכין רשימה של כל
המתנדבים ביישוב ויתואם מפגש נוסף עם תמי מאיירס להסדרת פעילות המתנדבים בקציר.
הוחלט כי דפנה תבקש משני לפרסם קריאה לכל המתנדבים לשלוח במייל שם ותעודת
זהות ,מהות ההתנדבות ומספר טלפון .בנוסף יש לעדכן את מנהלי מיזמי ההתנדבות
השונים ולגייס אותם לסייע באיסוף הנתונים.
 .3ב 16-ביולי התקיימה פגישה עם רפי עגנון מנכ"ל עמותת ראם והונח היסוד לקידום יצירה
של שלוחה של מרכז מילוא בבית מפעל הפיס לגיל הזהב בקציר .הוחלט כי נקיים פגישה
נוספת בקרוב.
 .4לימוריה הציגה את תכנית הפעילות החצי שנתית להפעלת בית לולה .כל הוועדות בראשית
הדרך עדיין אין תכניות ברורות לטווח ארוך .הזמינה את ראשי הוועדות לעדכן לתיאום
ולמיצוב שיתוף פעולה .נפגשה עם יעל ליטווינסקי מוועדת תרבות ,רינת מהצופים .השלב
הבא לשבת עם נציגי הוועדות לבדוק אפשרויות לשיתופי פעולה .תכנית ראש השנה תהיה
הפיילוט לפעילות בשיתוף פעולה .כמו כן ,הציגה הגדרות תפקיד לניהול בית לולה.
נטע מציעה – כיצד נוכל להרחיב את פעילות בית לולה להקיף קבוצות אוכלוסייה נוספות.
החזון – בית לולה מרכז פעילות קהילתי שוקק חיים – .תערוכות ,אמנים ,מפגשי נשים ,וכו'
כל מי שיש לו רעיונות לעיבוי תכנית לוח האירועים של בית לולה מוזמן להציג בפני הוועדה.
כמו כן הציגה בסיס ראשוני לתכנית תקציבית.
 .5נטע הציגה את נושא המיזמים – הוחלט לחזק מיזמים קיימים .התחילו לדבר עם מנהלי
המיזמים .להקים דוכנים שמציגים את המיזמים לגיוס מתנדבים .פרסום עלון פעילות
ביישוב .שני ערבי עיון הכרת תודה למתנדבים .רכזת מתנדבים בתשלום.
 .6עלה לדיון נושא תקציב למבשלים במיזמי אור קציר ואשת חיל .ציינה כי יש אפשרות אולי
לקבל מוצרי יסוד מדוד אוחנונה ,הרב אביחי .כדאי לברר את האפשרות ולמצוא דרך לסייע
למבשלים .למשפחות הנזקקות – רחלי הציעה לברר ברווחה מי המשפחות ולהתחיל לנתב
תקציב מהכנסות מישומשו לטובת הנזקקים.
 .7דוד יכין את התקציב על-פי המידע שיועבר אליו 28.7 .המועד שנקבע להגשת תכנית
תקציבית לוועד.
 .8פעילות סופשנה של האולפן לעברית סיכום הפעילות – טיול ברמת הנדיב ומסעדה ארוחת
בוקר 6 - ₪ 300 .נשים 2+מתנדבים

ערכה :דפנה בן יוסף

