פרוטוקול ישיבת וועדה לחיזוק הקשר עם הקהילה הדתית
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נוכחים  :שמעון שפירא יו"ר הוועדה ,יובל ארד ראש המועצה ,אברהם בליצקי ,מיטל גולשטיין,
אברהם אוחיון  ,איתן שלר ,שוקי אלוני  ,אמנון שרעבי  ,סיגלית ברהולץ
נעדרו :אלדד הלחמי  ,אלי פיינברג
בית כנסת בית אל עדין לא היציע נציג לוועדה
יובל ארד
מציע לצרף נציג של בית ספר דקל -אבי בלזם
שמעון שפירא
מברך את חברי הוועדה  ,מודה ליובל ארד שהיגיע לישיבה וכן מציין שזאת הייתה יוזמתו של יובל
להקים את הוועדה בתקופת הבחירות והיום ההבטחה מקוימת .הקמת הוועדה מראה על
החשיבות שיובל והמועצה רואים בשותפות של הקהילה הדתית במרקם החיים והשותפות עם כל
תושבי הישוב .
הנושאים שהוועדה תטפל
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פעילויות ונושאים משותפים לכלל הקהילה הדתית
פעילויות וגשר בין הקהילה הדתית לכלל תושבי היישוב
בתי הכנסת נושאים שוטפים וארוכי טווח
עידוד משפחות צעירות לעבור לגור ביישוב ועזרה בקליטתם
פעילות בני עקיבא
קשר עם המעצה הדתית
פעילות בית חב"ד
בית ספר דקל
במידה ויועלו נושאים נוספים בהמשך.

תפקיד הוועדה להכין דוחות להצגה למועצה
 .1פעם בשנה הצגת עיקרי הנושאים והעדיפויות עבור התקציב של השנה הקרובה
 .2להכין תכניות ועדיפויות לחמש השנים הקרובות
 .3נושאים שוטפים
יובל ארד
אני רואה בוועדה רק הזדמנויות .לקהילה הדתית יש צרכים ייחודיים כמו כל תושב  .נחשפתי בשנה
האחרונה שאין קהילה דתית אחידה אלא תתי קהילות שלכל אחת יש את הצרכים שלה .הלקח
מהשנים האחרונות במועצה שאין זה מקובל לפתור בלחץ לפני הבחירות את הנושאים של הקהילה
הדתית ובכל השנים לפני להתעלם מהצרכים האלו ולגלגל אותם הלאה .לכן הצעתי מודל שגם נותן
פתרון לשותפות וגם נותן בהגינות מענה לצרכים כשיושבים בשולחן אחד ויש שיח שוטף בין הקהילה
והמועצה . .ונגיע לתוכנית עבודה רב שנתית שתוצג למועצה ע"י שמעון .
העמדה שלי שהשותפות בין הקהילה הדתית והחילונית וכן בין כל הקהלים ביישוב שלנו צריכה
לה יות בסובלנות הדדית כבוד הדדי .מחשיב את הפעילויות של תנועות הנוער ובתוכם גם בני עקיבא.

המועצה תעזור ותשקיעה משאבים להביא משפחות צעירות ליישוב .בית ספר דקל
יהיה בית הספר הגדול בשנה הבאה .לא מוסרים גני ילדים לפעילויות קבועות רק
זמניות כדי שתהיה אפשרות לחזור ולהשתמש בהם כגן ילדים .מעוניין שתביאו
רעיונות כדי שהם יהיו הזדמנויות ואתגרים שהמועצה תוכל לממש במידת היכולת.
אנחנו מקימים גן שעשועים הצמוד לבית הכנסת שישמש גן שעשועים כולל מתקן
שתיה חדש לכל התושבים חילוניים ודתיים ,ביקשתי משמעון לרכז צוות היגוי לכך.
שמעון שפירא -מודה לראש המועצה יובל על הסקירה וגם על הרעיון והקמת הוועדה.
שוקי אלוני -מציע לקדם גם התנדבויות בישוב כמו הרצאות בבתי הספר בנושאים כללים .
יובל ארד -שוקי נתן לי רעיון אולי כמו שיש שנת בת מצווה לבנות צריך לעשות גם שנת בר מצווה
לבנים והקהילה יכולה לקחת על עצמה כפעילות ישבית
שמעון שפירא -האם יש עוד נושאים ? אני רואה שאין  .התחלנו ויש נושאים שנמצאים כבר בתהליך
ואפשר להקים צוותית שינהלו ויגיש והמלצות לוועדה.
צוות ראשון -מתחם בתי הכנסת בצור יגאל
הקמת צוות שכולל את איתן שלר ,אברהם אוחיון ושוקי אלוני .היתה תכנית בסיסית שהוגשהלמועצה כולל תב"ר .
שוקי אלוני -הסכמנו על התכנית הקיימת
איתן שלר-רוצים לבדוק את התכניות מחדש
אברהם אוחיון -רוצים לבדוק את התכניות מחדש

שמעון שפירא
אתם תבדקו שוב כצוות של הוועדה מה אתם רוצים .תעבירו לי ותקבלו את כל הסיוע מהוועדה.
צוות שני -בית הכנסת הספרדי כוכב יאיר
הקמת צוות שכולל את אמנון שרעבי – נושאים הנוגעים לבית הכנסת כולל פרגולהצוות שלישי -בני עקיבא
הקמת צוות שכולל את סיגלית ברהולץ מומלץ להוסיף עוד מספר הורים .
צוות רביעי -הבאת משפחות צעירות
הקמת צוות שכולל את מיטל גולשטיין ,אלדד הלחמי
דבר החשוב ביותר לגבי זה הבאת צעירים ליישוב
אמנון שרעבי
מציע שכל אחד יעביר לשמעון לקראת הישיבה הבאה מסמך שכולל שני רמות אחד צרכים וחשיבה
לעתיד של הגוף שהוא מייצג ושניים רעיונות שונים וכן איך הוא חושב שאנחנו צריכים להוביל את
היישוב .לקראת הישיבה הבאה שמעון ירכז את החומר ונדון על כך.
שמעון שפירא -הצעה ראויה ומתקבלת

סיכום והחלטות
הוקמו  4צוותים ובהמשך יקומו צוותים נוספים.
לקראת הישיבה הבא כל חבר יעביר לשמעון צרכים וחשיבה לעתיד עד תאריך
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