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נוכחים :רחלי אהרוני ,שולה רון ,הרב אביחי כהן ,רעיה דוידוב ,לימוריה שפירא ,נטע גרייצר ,ענת רוט ,רמי
גור ,חיים יפים סנקוב ,יעל אשחר ,מניה אובולסקי ודפנה בן יוסף
נושאים לדיון:
 .1עדכון פעילות חגי תשרי והפקת לקחים
 .2תיאום פעילות בנות מצווה
 .3שימוש במקלטים ועלויות
 .4בית הכנסת – כיצד מתקדמים?
 .5סיירת הורים – בקשה למימון וסיוע לקיום הרצאה על נוער וסמים 29.10
 .6עדכונים נוספים
.1

.2
.3

.4

פעילות חגי תשרי כללה עשייה רבה ושיתוף .ראש השנה היה שיתוף פעולה ראשון עם ועדת
תרבות וחינוך גם תקציבית וגם בפועל ולערב השירה בציבור שנערך בגן לילי הגיעו כ200-
תושבים .סיור הסליחות בחסות המועצה הדתית ,אשר מימנה את האוטובוס ,אף על פי
שההיערכות נעשתה ברגע האחרון ,יצאו לפעילות  25תושבים וההדים היו מאוד חיוביים – חוויה
רוחנית וקהילתית חזקה – במרכז אש התורה חוו מופע פיוטים ,יצאו לסיור בשכונות בהדרכת
שחקן שהחליף דמויות והסתיים בזמן פרטי בכותל וחזרו בארבע בבוקר .מבצע צביעה ושיפוץ
בית לולה לקראת תחילת השנה ויום הכיפורים – שיתוף פעולה טוב עם עובדי הוועד – חן ,שני
ורז .פעילות תפילות יום הכיפורים בבית לולה ארגן דוד גוזלן – נרכשו טליתות וכיפות על ידי
המועצה הדתית .בסוכות – היתה תכנית לשיתוף פעולה עם ועדת תרבות ,חינוך ופיתוח עסקי
ותיירות ,ותכנית למספר פעילויות .בסופו של דבר התקיימו שתי פעילויות בלבד שהיו מספקות
למדי – הכנת קישוטים של ילדי הגנים ומופע מוזיקלי של מורשת הלדינו בחסות המועצה
הדתית .ענת מציעה לרכז פעילויות סביב החגים בשיתוף פעולה עם שאר הוועדות והגורמים
ביישוב בפעילות אחת רב-רבדית .מסקנות בעקבות הפעילויות :רצוי להכין תכנית שנתית
שתציג את כל הפעילויות של כל הוועדות והוועד .למסד נהלי עבודה מסודרים בין חברי הוועדה
לחלוקת תפקידים .מינוי לכל משימה מנהל לתכנון כל האירוע מהקמה ועד פירוק .רמי גור ,איש
צבא לשעבר ובקיא בנושא מוכן לשבת בצוות להגדרת הנהלים .כמו כן הוצע לשקול בקשר לכל
אירוע קביעה של תשלום סמלי כדמי השתתפות אשר ישמשו למימון הפעילויות .עניין נוסף שיש
לשפר הוא פרסום הפעילות לתושבים מתוך הבנה שהפייסבוק והניוזלטר אינם מספקים ולפרסום
מקיף יותר נדרשת היערכות מספיק זמן מראש.
רחלי הזכירה כי ענת מן המועצה הדתית הציעה פעילות משולבת לאמהות ובנות של מספר
מפגשים לציון שנת בת המצווה .הרב אביחי יברר ויתאם את הפעילות מול ענת.
התקיים דיון בנושא האחריות למימון עלויות אחזקה שוטפת של המקלטים בשימוש הקהילה – 2
מקלטים של משומשו ,מקלט בית הכנסת .בהקשר של המקלטים בשימוש משומשו ,רחלי ציינה
כי כל ההכנסות של המיזם מנותבות לקהילה וכי במשך שנים המועצה מימנה את עלויות
התפעול ,כלומר ,חשמל ומים .כמו כן ציינה כי מדובר בפעילות של מספר שעות בשבוע וכי
העלות אינה אמורה להיות גבוהה כל-כך .נטע תברר את האפשרויות להסדרת מימון תפעול
משומשו בפני האחראי על הרווחה במנשה בפגישה שנקבעה עמו בעניין המיזמים .במקביל,
דפנה תקבע פגישה עם נטע וענת יחד עם חן וצחי בנושא העברת משומשו .עניין מימון עלויות
מקלט בית הכנסת מתקשר להגדרת בית הכנסת הקהילתי אשר יהיה זכאי למימון מן המועצה
הדתית.
עניין הסדרת פעילות בית הכנסת הקהילתי מתעכב ושאלת מימון הפעילות במקלט רק מדגישה
יותר את הצורך הדוחק בפתרון .הרב אביחי מציע להחליט על הקמת ועד מרכזי זמני לבית
הכנסת שאליו ייבחרו נציגים מכל בתי הכנסת הפעילים ביישוב נכון להיום 3 ,נציגים מכל בית
כנסת .לאחר דיון הוחלט פה אחד כי עד  3.11יוקם ועד זמני לכל ענייני בית הכנסת אשר ינהל
את תקציב המועצה הדתית המיועד למימון פעילות בית הכנסת ביישוב .הרב אביחי ידבר עם
נציגי בתי הכנסת "אהבת שמעון" והבית בגבעה המערבית ,דפנה תדבר עם דוד אוחנונה ועם חן.
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 .5סיירת הורים ביקשה מימון משלוח אס.אם אס להרצאה בנושא הנוער והסמים המתוכננת ל29-
באוקטובר – התקבלה החלטה פה אחד לממן את משלוח האס.אם.אס .דפנה תעביר את
ההחלטה למשרד הוועד ותבקש שיסייעו לענת בהיערכות לקראת ההרצאה עם הבידורית
והברקו.
 .6עדכונים נוספים:
-

-

-

לימוריה הציגה השבוע בפני הוועד את הצורך במינוי עובד בשכר לתפקיד אב/אם בית
למרכז הקהילתי בבית לולה .דפנה עדכנה כי הוועד החליט לקיים ישיבה אשר תוקדש
להגדרת התפקידים של העובדים בשכר ביישוב ,אשר במסגרתה תיבחן גם ההצעה למינוי
זה.
נטע עדכנה כי בעקבות מפגש ראשון עם לילך העובדת הקהילתית מטעם מנשה נקבעה
פגישה ב 11.11-עם מנהל מחלקת הרווחה בנושא המיזמים ההתנדבותיים.
דפנה עדכנה כי בקרוב מתוכנן להיות שלט דיגיטאלי לפרסום בכניסה וכי הוחלט בוועד
להוציא פרסום ראשון של עלון יישובי כערוץ מידע נוסף לתושבים .חיים יפים הציע לתרום
איורים לעלון.
דפנה עדכנה כי בשבוע הבא תתקיים פגישה עם מנכ"ל מילוא רפי עגנון יחד עם חן המזכיר
בכוונה לקדם את תהליך פתיחת שלוחת מילוא בקציר בבית מפעל הפיס .יעל אשחר,
שבעבר שימשה כאם בית של מרכז הקשיש של עמותת "יובלים" ביישוב ,הציעה לסייע
לקידום הנושא ולתרום מניסיונה .חיים יפים הציע לקיים סדנת ציור פרחים לקשישים.
רחלי עדכנה כי רכזת הנוער אלונה שר מקימה קבוצת נוער של פעילים למעורבות קהילתית
וכי תיאמה איתה את האפשרות שישתלבו בחלוקת מכתבי הברכה והדבש למשפחות
הנכנסות לביתן החדש במסגרת מיזם קהילה קולטת.
רמי גור מתריע על ריבוי מקרים של התפרצות מחלת הסרטן ביישוב ומציע לבחון את העניין
על-ידי גורמים מקצועיים – דפנה תעביר לידיעת מזכיר הוועד להמשך טיפול.
רחלי ביקשה מהנוכחים לשקול אפשרות להחליף אותה בתפקיד יו"ר הוועדה .ענת רוט
הציעה לקבל את התפקיד החל מחודש מאי .הוחלט כי רחלי תמשיך בינתיים בתפקיד עד
שענת תחליף אותה.

עד כאן להפעם ,ניפגש בעוד מספר שבועות לדיון ,בין היתר ,בתקציב אשר יוקצה לוועדה לשנת
 .2014תודה לכולם וברוכים הבאים לרמי גור ,יעל אשחר וחיים יפים סנקוב אשר מצטרפים
לעשייה הברוכה.

ערכה :דפנה בן יוסף

