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  22' פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס
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        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  ראש המועצה –חסדאי אליעזר 
  מ ראש המועצה"סגן ומ –אודי לוי 

  סגן ראש המועצה –אמנון כרמי 
  חבר מועצה –משה אופיר 

  החבר מועצ –זיו סימון 
  חברת מועצה –דליה נחום לוי 

  חבר מועצה –קובי רובשיץ 
  

        ::::חסריםחסריםחסריםחסרים
  חברת מועצה –פנינה רום 

  חברת מועצה –עינת מוסקוביץ 
  מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 

  ש למועצה"היועהמ –ד ברוך חייקין "עו
  

        ::::מוזמנים מוזמנים מוזמנים מוזמנים 
  מזכיר המועצה –יעקב אוחיון 
  גזבר המועצה –יוסי ברזילי 
  ס "לת המתנר הנה"יו –גדי טפרמן 

  ס"מנהלת המתנ –נאווה ארצי 
  ס"חבר הנהלת המתנ –מיקי וינשטיין 

  ס"חבר הנהלת המתנ –יוסי פלדמן 
  ס"חברת הנהלת המתנ, ר ועד הורים חצב"יו –חדוה בוצר 

  ס"חברת הנהלת מתנ–אליס רובשיץ 
  רכזת מעונות ומנהלת מעון יובלים –תאיר רווה 
  ן נוער"רכזת עמ –שולה פלד 

  רכזת תרבות וקהילה –אברמוביץ אורנית 
  רכז ספורט יישובי –משה נדרי 

  ס"חברת הנהלת המתנ –לאה קורונל 
  רכזת הגיל הרך –ארזה צברי 

  ס קידום נוער"קב –הרב לוין 
  ס"מזכירת הנהלת המתנ –דטו אשרה נ

  )מבוגרים(רכזת מתנדבים יישובית  –לאה דינוביץ 
   מנהלת תחום גימלאים –פטריסיה ויסקובסקי 



  
        
        
        

        ::::על סדר היום על סדר היום על סדר היום על סדר היום 
  

  .ס והצגת תכנית עבודתו ביישוב"סקירת פעילות המתנ
  
        

        ::::מהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיון
        

  .ס"מזכירת הנהלת המתנ, נאדטו הי שר"ב פרוטוקול מהלך הדיון כפי שנרשם ע"רצ
  
  
  
  
  

____________________    _______________________  
  יעקב אוחיון                חסדאי אליעזר            
  מזכיר המועצה          אש המועצהר  

  
  
  
  

  יעקב אוחיון: רשם                
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        ::::נוכחים שהם חברי מועצהנוכחים שהם חברי מועצהנוכחים שהם חברי מועצהנוכחים שהם חברי מועצה

, קובי רובשיץ, אודי לוי ,משה אופיר, דליה נחום לוי, זיו סימון,  חסדאי אליעזר ראש המועצה
  .,כרמי אמנון

  
, יוסי פלדמן, מיקי וינשטיין, ר ההנהלה"ד גדי טפרמן יו"עו: סססס""""נוכחים הם חברי הנהלת המתננוכחים הם חברי הנהלת המתננוכחים הם חברי הנהלת המתננוכחים הם חברי הנהלת המתנ

  , חדוה בוצר
  .דליה נחום לוי, חדוה בוצר, אליס רובשיץ אורנה קורונל

  
  .יוסי ברזילי גזר המועצה, ד קובי אוחיון"עו: נוכחים שאינם חברי מועצהנוכחים שאינם חברי מועצהנוכחים שאינם חברי מועצהנוכחים שאינם חברי מועצה

  
רכזת מעונות  - תאיר רווה, ס"מנהלת המתנ –נאוה ארצי   ::::סססס""""וכחים שאינם חברי הנהלת המתנוכחים שאינם חברי הנהלת המתנוכחים שאינם חברי הנהלת המתנוכחים שאינם חברי הנהלת המתנננננ

מנהל תחום  –משה נדרי , ן נוער"רכזת עמ –שולה פלד , רכזת הגיל הרך –ארזה  צברי , יום 
, רכזת מתנדבים יישובית –לאה דינוביץ , מנהלת תחום תרבות –אורנית אברמוביץ , ספורט 

  מזכירת הנהלה -שרה נאדטו , ר"רכזת צב –פטריסיה ויסקובסקי , ס וקידום נוער"קב –הרב לוין 
מייצג אותה מיקי (מנהלת תחום מחול  –עדי דניאל : ס"נעדרים שאינם חברי הנהלת המתנ 

  ).ר ועדת מחול"וינשטיין יו
  

  :על סדר היום
  ס"נושא המתנ

  
  ,ראש המועצה מר חסדאי אליעזר מקדם את כל הנוכחים בברכה

השנה הצעדה הייתה מוצלחת מעל , בהזדמנות זאת יישר כוח  על ארגון מופלא של הצעדה
  ומעבר

משבח את נאוה על פעילותה ועל . הסדר והארגון למופת, למסגרת המקובלת של התשבוחות
  .ס"העשייה המוצלחת במתנ

  
לות מסתבר שחברי המועצה אינם מכירים מספיק את פעי  -  סססס""""נושא הישיבה היום הוא המתננושא הישיבה היום הוא המתננושא הישיבה היום הוא המתננושא הישיבה היום הוא המתנ

  ,ס"המתנ
חשוב להכיר לחברי המועצה את הפעילות של , ס הוא לא רק בית חוגים "ואינם מבינים שהמתנ

  ס"המתנ
  .ס ועל העשייה בו"כדי שידעו יותר על המתנ

  
ומפגש זה מתקיים  כדי שכולם יהיו , ס"בשנתיים האחרונות נעשים דברים מדהימים במתנ

טות צריך לדעת יותר על העשייה הגוף שמקבל החל. (שותפים למיידע שבעשייה
ד "ס עו"ר המתנ"המושכות הועברו ליו, ס עבר תהליכים מדהימים ושינוי גדול"המתנ.ס"במתנ

  .גדי טפרמן שעושה עבודה מצוינת ומסייע מאוד
  

  .ס"מעביר את רשות הדיבור למתנ
  

שכר ס מקבלי שכר שעושים עבודת קודש ב"נאוה מבקשת ליידע את חברי המועצה כי יש במתנ
  .ויש כאלה שקשה לדעת באם הם מקבלי שכר או מתנדבים , יחסית נמוך מאוד

  .ס ובישוב "נאוה מודה על הפעילות ההתנדבותית הנעשית במתנ
  



סבב , ר של הוועדות בהם הם פעילים"נעשה סבב הצגה של חברי המועצה  חברי ההנהלה ויו
כמות , בחוגים, נעשה בתחומו בין הרכזים אשר הציגו כל אחד את התחום בו הוא עוסק ומה

  .ובמה יש צורך להגדיל את העשייה ואת יכולת העשייה, משתתפים
  

  .כמשמעותו" מרכז קהילתי אלפי משה אנשים שהופכים מקום לביתמרכז קהילתי אלפי משה אנשים שהופכים מקום לביתמרכז קהילתי אלפי משה אנשים שהופכים מקום לביתמרכז קהילתי אלפי משה אנשים שהופכים מקום לבית""""ס משמשים בסלוגן "במתנ
  
  

  ס מהגיל הרך ועד הקשישים"נאוה מציגה בפני הנוכחים מצגת של המתנ
  ".צרכים מיוחדים"מזכירה את שוש בכר במרכזת את תחום , קהילתי ותרבותי, בתחום החברתי

  
מסבה את תשומת לב החברים לחוברת התכנית השנתית שחולקה לחברי המועצה בה היו 

  .נתונים על הפעילות השוטפת במרכז
  

  .ס הוא זרוע ביצועית של המועצה  ולכן יש צורך בשיתוף פעולה צמוד"נאוה מזכירה כי המתנ
  

כמו כן יוחל בהקמת מעון קבע , לחזור  למבנה המעון הישן בשנה הבאה הועלה נושא הכוונה
  .בגבעת טל

  
תאיר מציגה את הפעילות  היום יומית שנעשית במעון ומבקשת לציין במיוחד את הפעילות 

וכמו כן מבקשת ליידע את הנוכחים  כי , בשבט' ר בטו"שנעשתה במעון עם משתתפי חוג צב
  המטבח במעון מוציא כל יום

ס המעונינים לרכוש "גם לעובדי מועצה ומתנ, מנות למעון ולצהרונים של המועצה 300- כ 
אי לכך יש צורך להגדיל את המבנה של המטבח שהוא , ארוחה חמה וטריה המבושלת מדי יום

  .קטן מדי
  

  .י הרב ונאוה וזאת במקום טובה שהייתה עסוקה עם הנוער במסיבה"נושא הנוער הוצג ע
  

  .ן עיר מתנדבת נוער "ן ישובית הציגה את נושא עמ"שולה פלד רכזת עמ
  

  .הציגה את נושא התרבות ואת התכנית להביא תרבות לכלל  האוכלוסיה בכל הגילאים –אורנית 
ואת המענה של המרכז לכל הטקסים והאירועים , הציגה את תחום עבודתה של ועדת תרבות

  .בישוב
  

מבקש למצוא פתרון למגרשי הפטאנק על מנת לפתח את  ,הציג את תחום הספורט –משה 
  , התחום

חסדאי הבטיח השתתפות חברי המועצה במציאת מקום , מבקש לחשוב על יום ספורט ישובי
  .ראוי לחוג

פעולות חידוש ושיפוץ של האולמות ' וביצוע מס,  התריע על המצב הגרוע של המתקנים בישוב
  ,ס"בבתיה

  
  . המחשב ילדים ובני נוער צריכים גירוי כדי לצאת לפעילות בחוץציין את העובדה כי בעידן 

נתקבלה . חסדאי העלה את נושא המתקנים בפארקים  אולי להשתמש בהם לפעילות קהילתית
  תכנית  אם

 15-י זה תהיה התאמה לאוכלוסיה ל"יישובית לתחום הספורט שתהיה מלווה בסקרים ועפ
  .השנים הבאות

  
  .בוצר על העזרה והסיוע שנתנה במהלך העבודה על הצעדהמשה מבקש להודות לחדוה 

  
  ).עובדת עם ליאורה ויפיק הולצמן(ב בגן "רכזת מתנדבים יישובית ורכזת זה –לאה דינוביץ 



יש מתנדבים רבים מאוד בישוב כמעט בכל תחום , הציגה את תחום ההתנדבות היישובית
ה כדי להכניסם למאגר המתנדבים ומבקשת כי מי שעובד עם המתנדבים יעביר את השמות ללא

  .שברשותה
  

  ,ערב המתנדבים היה רעיון של לאה חשבה שזו הדרך לומר תודה למתנדבים
  .'לאה מעלה בקשה לחשוב על קבלת מועדון הספורט לערב  המתנדבים הישובי בספט

  
  .י מרצים בהתנדבות"רבה ברובה ע, ר פעילות"פטריסיה הציגה את תחום החוג צב

  .ים מוזיאונים ועודיציאת לטיול
  

  .חסדאי מבקש להדגיש כי לאה עושה עבודה מצויינת ותודה על האירוע בערב פסח
  .ר שרובה נעשית בהתנדבות"כמו כן חסדאי מבקש לברך על הפעילות שנעשית במועדון  צב

  
  
  

  .מיקי ויינשטיין מציג את תחום המחול וזאת בעקבות אירוע אישי שבו עדי השתתפה
  

  ר הנהגת צופה שרון בחודשים האחרונים ומדגיש את  שיתוף הפעולה"י כיומבקש לציין כ
  .ס"בין המרכז הקהילתי לבין המתנ

  
י אמא בבית ספר צופה שרון ושילוב של כולם ביחד "הרעיון הועלה ע –נושא חנות יד שניה 

  .הביא לפתיחת החנות המוצלחת הזאת
  .רמים ואנשים אחרים קוניםאנשים תו, ילדים ונוער+ אנשים  10-יש פעילות של כ

  .ח לפסח לאנשים נזקקים בישוב"הכסף הפעם מיועד לגמ
  

וכמו כן מבקש , מיקי מבקש להודות לנאוה על שיתוף הפעולה ועל התרומה והדחיפה של נאוה
  .להודות לגדי טפרמן על התרומה הכספית להקמת החנות

  

קבל כרטיסים עבור הנוער ול orangeלאה מבקש לבדוק רעיון שעלה לנסות לפנות לחברת 
  .המתנדב בישוב

  
  .ס כאוניה שיש בה רב חובל מעולה"חדוה בוצר מדמיינת את המתנ

ס ואת "מודה לנאוה על עבודתה ומסירותה אשר מצליחה בנועם וביד רמה להביא את המתנ
  .ההנהלה לשיתוף פעולה צמוד כל כך

  
הישוב , כל הפעילות היישובית ס הוא לא בית חוגים אלא גוף שמאגד את"המתנ –גדי טפרמן 

במסגרת המפגש הזה רצינו להעביר לחברי המועצה את . ס"לא יכול היה להתקיים ללא המתנ
  צפי הפעילות השנתית

  .ס לחברי המועצה"וכדי ללמור על הקשר בין המתנ, 2010- ל 
חברי ההנהלה עושים , ס מתנהל בצורה פנטסטית נאוה מנהלת אותו בצורה מדהימה"המתנ

בראש כל ועדה עומד חבר , הקמת הוועדות עוזרת מאוד בקבלת החלטות, דה מצויינתעבו
  .הנהלה כך הגדלנו את מעגל המשתתפים והמתנדבים

  
גדי מבקש להודות למתנדבים שעושים מעל ומעבר גם אלו שעושים את עבודתם בשכר נותנים 

  . מעל ומעבר
  !!!.מודה לכולם

  
  חסדאי

  .ס"זיו סימון לקח יוזמה ולמד את עבודת המתנ, ס"נמכירים ומוקרים את עבודת המת



ס "ס למתנ"נייעד מקום בביה, ס  הצומח "ס בגבעת טל נבנה וצריך ללמוד את שיטת המתנ"ביה
  .צומח

  .ס חדש וקיים"איך לשלב בין הפעילויות של מתנ
  

  ס החדש"המתנ
וביילסקי התנדבו רובי ריבלין , ס החדש מתקרבים לבניית תיק תורמים"בעבודה על מבנה המתנ

של ' שנים  שלב א 3הגענו לתוצאה טובה מאו רוצה להבטיח שמהיום בעוד , לעזור בנושא
ס הנוכח יישאר לרשות "כמו כן מבקש לציין כי מבנה המתנ. ר יעמוד כבר"מ 1000- המבנה כ

  .ס"המתנ
  
  

הדבר הדבר הדבר הדבר     זה עושה אתזה עושה אתזה עושה אתזה עושה את, , , , בכל פעם שאני שומע בצורה מרוכזת את הפעילויות של הישוב הקטן שלנובכל פעם שאני שומע בצורה מרוכזת את הפעילויות של הישוב הקטן שלנובכל פעם שאני שומע בצורה מרוכזת את הפעילויות של הישוב הקטן שלנובכל פעם שאני שומע בצורה מרוכזת את הפעילויות של הישוב הקטן שלנו
        שונהשונהשונהשונה

        ....................................................................................    ,,,,ס נתן עד היוםס נתן עד היוםס נתן עד היוםס נתן עד היום""""חטאנו בדיווח שהמתנחטאנו בדיווח שהמתנחטאנו בדיווח שהמתנחטאנו בדיווח שהמתנ
ס הוא המקום לבצע  זאת יש רצון לשיתוף פעולה בין "המתנ, ילתייםאנחנו רוצים חיבורים קה

יש למצוא את דרכי שיתוף . ס ומועדון הספורט התוצאה היא תרומה לישוב הקהילתי"המתנ
  .בעולם שלא נגיע לשתוף פעולה הפעולה עם המועדון אין שום סיבה

  
  !!.כמו כן חסדאי מבקש להודות לנוכחים על קיומו של ערב זה נהנה מאוד

  
  

ס ויש מקום לעדכן "יש בישוב קהילה חדשה שלא יודעת על הפעילויות הנעשות בישוב ובמתנ
  .יש לעשות מאמץ להכניס לאתר הישוב את כל הנעשה. את התושבים החדשים בנעשה בישוב

לנסות לעשות ערב תושבים חדשים ודרך זה למצוא , ורך לעשות זאת ולהכין סרט תדמיתיש צ
  .מתנדבים ופעילים

  
  .,לאה העלתה את נושא הגישור קיבלה פניות מתושבים

  .סוכם כי לאה תיצור קשר עם לאה זילברג להרצת הנושא
  
  
  

  .22:30הישיבה ננעלה בשעה 
  

  שרה נאדטו: רשמה                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


