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פרוטוקול מס 26.11.2013 8/13 .כ"ג כסלו תשע"ד
נוכחים :רחלי אהרוני ,רעיה דוידוב ,לימוריה שפירא ,נטע גרייצר ,ענת רוט ,ענת סהר שפרן ,חיים יפים
סנקוב ,שרון גלפרין ,ז'רמיין אוניקובסקי ,שולה רון ,לילך בנימין ,דליה מוטאי ,מניה אובלסקי ודפנה בן יוסף

נושאים לדיון:
 .1מינוי יו"ר חדש לוועדה
 .2עדכון צוות מיזמי התנדבות
 .3עדכון צוות הגיל הבכיר
 .4הצורך בבעלי תפקידים בשכר
 .5האצלת סמכויות
 .6עדכון נוהל בית כנסת לדרישת תקציב
 .7עדכון פעילות קהילה קולטת
 .8שיפור התקשורת  -הפקת עלון יישובי  /אתר אינטרנט
 .9עדכון פעילות חנוכה – טיול לארץ בנימין  / 1.12מסיבה 5.12
 .10עדכונים נוספים

 .1רחלי ציינה כי ביקשה מלימוריה להחליף אותה בתפקיד עד שענת רוט תוכל להתפנות .לימוריה
הסכימה ולכן מבקשת את אישור חברי הוועדה .הוועדה החליטה פה אחד כי לימוריה שפירא
תחליף את רחלי אהרוני בתפקיד יו"ר וועדת קהילה ורווחה.
 .2מיזמי התנדבות  -ענת רוט ונטע גרייצר מרכזות בוועדה את נושא מיזמי ההתנדבות בקציר .נטע
עדכנה כי במפגש שהתקיים ב( 11.11-פרוטוקול מצורף) שמחה ללמוד כי הפעילות
ההתנדבותית בקציר אין לה אח ורע במועצה .נטע מדגישה כי בשלבי הקמת ועדת קהילה
ורווחה התקבלה החלטה לחזק את מיזמי ההתנדבות הפועלים ביישוב לפני הקמת מיזמים
חדשים .בישיבה ראשונית שקיים הצוות עם מנהלי המיזמים הבחינו בצרכים משותפים לכל
המיזמים ובצרכים יותר ייחודיים למיזמים כמו משומשו .מפגש נוסף התקיים בנוכחות נציגות של
כמה עובדות סוציאליות מן המועצה ,כולל לילך ,והתבהרה ההבנה כי נדרש סיוע של המועצה
לתמיכה בעבודת המיזמים .מאז המעבר למנשה לא הוגדרה פונקציה במועצה שתשמש כאיש
קשר לעידוד המיזמים .במפגש שהתקיים ב 11.11-התבהר הצורך בהגדרת מנגנון עבודה
וברכז מתנדבים .כמו כן התברר כי מועצה מנשה לא ביצעה שינוי מהותי לקליטת קציר .דליה
מוטאי ציינה כי בכל יישוב במועצה הפעילות מתנהלת באופן שונה ,יש כאלה שמממנים את בעלי
התפקידים שלהם .נטע מציינת כי יש צורך בחשיבה כיצד ניתן להרחיב את התמיכה בפעילות
ההתנדבותית .התברר כי ניתן להסתייע בתקציבים לפעילות העצמה למתנדבים והמגמה היא
לקיים אירוע ראשון בחודש ינואר .רחלי מעדכנת כי נפגשה עם לילך יום אחר כך בנושא ואף
נקבעה פגישה עם לילך ב 8-בדצמבר לקביעת מנגנון לסיוע .ענת ונטע טוענות שתיתכן כאן
כפילות .לימוריה מציעה שנכין נוהל עבודה לוועדה בכל הנושא וחלוקת תחומי אחריות ברורים.
רחלי מוכנה להמשיך לרכז את הטיפול במקרים הפרטיים ולילך מציינת את היתרון בעובדה
שרחלי מכירה את המערכת היטב .ייתכן שיהיה צורך לבנות תפקיד מוגדר במסגרת הוועדה
שיאוייש על-ידי עובד/ת סוציאלי/ת מתנדב/ת .מניה הציגה בעיה של משפחה במשבר זמני אשר
זקוקים להסעה ומציעים לה להיעזר במיזם אור בקציר .רחלי טוענת שמדובר במקרה מורכב
יותר הדורש סיוע ביתי של הרווחה .לימוריה מציינת שנושא כזה צריך להגיע לרחלי ובכלל לא
לעלות לדיון בוועדה .ענת רוט מציעה לפרסם את אפשרויות הפנייה לרווחה לתושבים.
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 .3הגיל הבכיר  -הצוות החליט לבצע מיפוי צרכים יישובי בקרב קהילת התושבים הוותיקים .רעיה
מעדכנת כי החלה כבר במעבר מבית לבית לבדיקה ראשונית של צרכים ומציינת שהיוזמה
מתקבלת בברכה .רחלי מעדכנת כי הצוות מכין שאלון לבחינת צרכים אשר יכלול גם נתוני
בריאות ועדכונים לרווחה .מניה מעדכנת שיש התעניינות בחוגים ובקרוב ייפתחו בבית מפעל
הפיס שני חוגים  :חוג עיסת נייר עם גלית וחוג איור עם חיים שניהם הציעו להעביר את החוגים
בהתנדבות .שרון מציעה לפתוח את החוגים לגילאים נוספים לעידוד התקשורת בין קבוצות גיל
שונות בקהילה .עדכון נוסף :בית-ספר פסגת אמיר מעוניין להשיק יוזמת מעורבות בקהילה
של תמיכה וסיוע לניצולי שואה .הוחלט כי רעיה תסייע להובלת הפרוייקט.
 .4בעלי תפקידים בשכר – לימוריה עדכנה כי הצגנו בוועד את הצורך בבעלי תפקידים בשכר .נטע
מדגישה שצריך לוודא שאיוש התפקידים כמו רכז מתנדבים יהיה באחריות המועצה.
 .5האצלת סמכויות .דפנה הציגה בפני הוועדה את טבלת האצלת הסמכויות שהוצגה בפני הוועד
והודגשו הסעיפים הקשורים לתחומי אחריות הוועדה .בנושא ותיקים וגמלאים אשר על-פי
הטבלה אמור להיות באחריות המועצה הודגש הצורך בהקמת שלוחת מלוא בקציר .כאשר
נאמר כי שירותי מלוא ניתנים בעלות יקרה ציינה לילך כי לא יהיה מישהו שירצה להשתתף
בפעילות מלוא ולא יוכל להשתתף בגלל העלות הכספית .בנושא בריאות ורווחה הודגש הצורך
בשיפור הקשר עם הרווחה ובמועצה בהקצאת כוח אדם מתאים לטיפול באוכלוסיית קציר .בנושא
שירותי הדת ,צויין הקשר הטוב ושיתוף הפעולה שנוצרו עם רכזת התרבות של המועצה הדתית.
 .6נוהל הקצאת תקציב לבתי-הכנסת .מבקשים לבחון האם תקציב בתי הכנסת משולב בתקציב
פעילות התרבות של המועצה הדתית .ועדת קהילה ורווחה מסתייגת מאוד מן ההצעה הזו
שעומדת בניגוד להמלצת הוועדה ולראייה הקהילתית הרחבה של חברי הוועדה ופעיליה.
מבקשים להתייחס לנוהל זה כאל נוהל זמני לשנת .2014
 .7קהילה קולטת ,רחלי עדכנה כי בני הנוער הפעילים יצאו אל בתי התושבים החדשים בשתי
הגבעות ובהרחבה והגישו להם את מכתב הברכה והשי מן הוועד .בני הנוער שמחו להיות
שותפים בעשייה הקהילתית.
 .8תקשורת  -דליה מציעה לפרסם את הפעילות המתקיימת ביישוב בדפי מנשה ,ניתן לשלוח מידע
שוטף אל שרה כוכבי  .054-5618601 kochavis@012.net.ilבנוסף ציינה כי אפשר להעלות
מידע באתר המועצה .לשיפור התקשורת עם התושבים דפנה עדכנה כי בכוונת הוועד לפרסם
עלון מקומי במסגרת תקציב הוועדה והוחלט כי יצא קול קורא לאיתור תושב/ת בעל/ת כישורים
מתאימים אשר מעוניין/ת לרכז את הפקת העלון בהתנדבות .חברי הוועדה ,פעיליה והאורחות,
התרשמו מאוד מתכנית אתר האינטרנט של הוועד שהכין צחי צימט www.vaad-katzir.org.il -
 ורואים חשיבות בהשקתו בהקדם לשיפור הקשר ההדדי עם התושבים. .9חנוכה – לימוריה עדכנה על תכנית מסיבת החנוכה המיועדת להתקיים ב 5-בדצמבר ואשר
תכלול פעילות יצירה עם חיים ,הדלקת נרות ללא ברכות מאחר שמדובר במוצאי החג ,שירי חג
עם ראוי לוי וסופגניות .שיא המסיבה במופע של תיאטרון אספלט עם ההצגה 'אחרוני המכבים'.
צריך לבקש משני שתפרסם בקשה למתנדבים שיירשמו מבעוד מועד לסייע לפני ואחרי
האירוע .לימוריה ציינה כי כל תקציב המסיבה מקורו במועצה הדתית להוציא תקציב הפרסום
והשלמת הכיבוד שהקצה הוועד .עוד עדכנה כי הרב אביחי לקח על עצמו לארגן טיול לחנוכה
לקהילה בחסות המועצה הדתית .הטיול אל ארץ בנימין ואזור שילה המקראית עתיד לצאת ביום
ראשון  ,1.12כ"ח כסלו .עלתה לדיון האפשרות שיש צורך למנות רכז מפעילי הוועדה לתכנון
תכנית טיולים שנתית מול המועצה הדתית כדי להיערך מבעוד מועד ובהתאם כך שיותר תושבים
יוכלו ליהנות מן הפעילות.
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 .10דליה שואלת מה הציפיות שלנו כוועדה מן הקשר עם דליה ולילך והאם באמת יש צורך בנוכחותן
בכל מפגשי הוועדה .עוד ציינה כי בפגישה הראשונה שלה עם הוועדה התרשמה כי הוועדה
עובדת על-פי תכנית סדורה .שרון ציינה את הצורך בהנחיה שוטפת והפניה למשאבים שמועצה
אזורית מנשה יכולה לתמוך ולסייע לפעילות הוועדה .רחלי הציעה שיצטרפו למפגשי וועדות
אחרות אשר ככל הנראה חוות קושי בהתנהלות ואחר כך נקיים פורום מצומצם שיסייע למקד,
להכניס סדר בעשייה ולסייע בגישור בין ועדות בעשייה .ענת רוט הדגישה את הצורך במידע על
משאבים העומדים לרשותנו .הוחלט לפעול לחיזוק הקשר על-ידי כיתוב דליה ולילך
בפרוטוקולים של הוועדה והקפדה על תקשורת מצדנו ובמקביל תקשורת ישירה שלהן אתנו.
תודה לרחלי על האירוח ותרומתה בתפקיד יו"ר הועדה ובהצלחה ללימוריה ,נמשיך לעבוד
בשיתוף פעולה מעצים ומפרה .תודה לשרון וז'רמיין שהצטרפו למפגש ולעשייה .חיזוקים שלוחים
למשפחת שמשוני וחברתנו נטע .ניפגש במסיבת החנוכה ב ,5.12-אור ל-ג' טבת התשע"ד,
בבית לולה .תודה לכולם וחג אורים שמח.

ערכה :דפנה בן יוסף

