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 11/9/19ועדת קהילה שני   סיכום מפגש 

אלון   איריס פיימן,נטע לנקרי, רוני נגרי, נועה שהרבני, בתיה אטל, אייל רוזן,  נוכחים:, איציק נגרי, ריקי וורטמן,

    גיא זקר, נואית בלטרן.   , זינגר

 מעניין אותו. תלויים הרעיונות שעלו במפגש הקודם וכל אחד רשם מה על הקירות  •

 סבב שמות ומה הרעיונות /נושאים שרוצים לקדם. בוצע  •

במפגש, יכולים להצטרף  אנחנו נתחיל לעבוד בצוותים לפי הרעיונות שעלו כאן , חברי ועדה ותושבים שלא היו  •

 .  לאחד הצוותים 

   בהנחיית גיא או נואית.  צוות שיהיה בהרכב מספיק לרעיון שלקח על עצמו, יתחיל לעבוד  •

 ניתן להוסיף לפעילויות.  -ף במידה ויהיו מספיק אנשים להפעיל אותו נות נוסרעיו •

 נקודות כלליות שעלו בדיון: 

אחרות הפעילות במושב, המטרה שלנו היא לעבוד בשיתוף פעולה יחד   ברב הנושאים ישנה נגיעה לועדות  .1

 עם הועדות השונות.  
 ישנם הרבה פעילויות קיימות שניתן לנצל לטובת חיבור וקשר לדוגמא:  .2

 אפשר ליזום פעילות משותפת עם הפרלמנט  שתכלול קבלת שבת קהילתית 

 שנמצאות בחופשת לידה.   או פעילות ועדת תרבות גימלאים בבוקר שתהיה משותפת  לנשים

 מות בפועל או מתוכננות ונחשוב האם מתאים להכניס אותם לועדת קהילה יישנן פעילויות המתקי  .3

 ים: תצוו

 איריס פיימן ובועז קידר  - הקמת מרחב חינוכי תעסוקתי משותף -חילופי שרותים בתוך הקהילה  .1
 

 ריקי וורטמן    –בית כנסת אלטרנטיבי נוסף על הקיימים.  .2
 

 ומעיין רוט ני בהרנועה ש - רותים נוספים לקהילהישיפור וש - בריאות .3
 

 בתיה אטל   -ה מיפוי יכולות וכישורים של חברי הקהיל .4
 

 )פעיל היום( נואית,  – תרומת מזון מבושל בחגים  -"כרובית"  .5
 

 ריקי וורטמן ) נמצא כבר בעשיה, לבדוק האם נכנס לועדת נוער(  - מסע ישראלי אלטרנטיבי לשכבת יב .6
 

)לא רק אוכל( , בתיה אטל )קיימת פעילות בועדת פרט ופעילות בועדת תרבות,    -תמיכה בנשים יולדות  .7
 לבדוק ולתאם מולם( 

 

,כרמית   זקר, רוני נגרי, אייל רוזן  שיפור התקשורת והמידע )פייסבוק , אתר ועוד( גיא - קשר ותקשורת  .8
 גניש 

 

 רוני נגרי, נטע לנקרי, מיטל צומר, גיא זקר.  - ספריה .9
 

)קיימת פעילות  הלה בהט, נואית בלטרן , בני ר איציק נגרי, נועה שה - העשרות בנושאים שונים -קתדרה  .10
עדת תרבות ורצון מצד המועצה )בספריה ועוד( יש  ו הרצאות להורים בפרלמנט ,נגיעה לו-נוער  בועדת

 לתאם ולתכלל מול כל הגורמים( 
 

 ני  רבהעה שונ - טיפול בנושא כמות חתולי הרחוב .11
 

 ( הילה בהט ) יבוצע בשיתוף ועדת תרבות גימלאים  והועדות הרלוונטיות.  - ערב קשר בין דורי .12


