סיכום ישיבת ועדת חברה וקהילה.12.1.2020 -
נוכחות :ענתי אלמוג ,שירלי מרום ,יערה סלמון-מיכאלי ,נאוה סבר ורחלי תדהר -קנר.

פתיחה ,יערה:
מאז הפגישה האחרונה ,ניסינו להוריד לקרקע את המילים והחזון .להפסיק "לדבר על" ולהתחיל "לעשות את"
כשישנם שני ערוצי עשייה רלוונטיים:
 .1ערוץ של יוזמות -בו הוועדה מהווה מרחב לתמיכה ,הכוונה העשרה וליווי של יוזמות ויזמים דוגמת מרכז
היזמות והמפגשים הבין -קהילתיים .אנחנו שמות לב ,שהערוץ הזה לא מתפתח בקצב ובאופן המיטבי.
אולי בגלל שחלק מהאנשים עושים כל כך הרבה ,כבר מחוץ לוועדה ,אולי כי צריך להשקיע יותר
בהתנעת הפעילים ...זו שאלה.
 .2ערוץ של תכלול -בו הוועדה היא מרחב לאיגום של ידע ,הן רעיוני והן מעשי ,המגיע ממקורות מגוונים
שלעיתים קרובות לא מדברים זה עם זה :וועדות מועצה שונות ,מתנ"ס מרכז הנצחה ,יזמויות אזרחיות,
עמותות שונות בטבעון ועוד .ודרך הידע הזה לייצר חיבורים בין יוזמות ופרויקטים כמו גם להנכיח את
נושא 'חברה וקהילה' בכל אותן פלטפורמות.

ואיך מורידים את שני הערוצים הללו לקרקע?
ההצעה היא שבכל ועדות המועצה יהיו נציגים של וועדת חברה וקהילה -ממש כמו נציבת שוויון מגדרי-
שינכיחו את השיח שלנו בוועדות האחרות ובפועלן ועל ידי כך יובילו חיזוק של שיח מחבר וחיובי בכל טבעון.
הם יהיו מגדלור לנושא הרב קהילתיות והיזמות ויציפו את השאלות שכל ועדה צריכה לשאול את עצמה,
בכל יוזמה ובכל אירוע שהיא מארגנת:





האם היא מכוונת לכלל הקהילות בטבעון?
האם היא מכלילה את כולם?
האם היא מעודדת יוזמות של תושבים?
מזמינה ומפעיל השיתוף ציבור במעשיה?

ומה בפועל? הנציגים שלנו בוועדות ישלחו לפורום חברה וקהילה את הסיכומים שלהם מהוועדות האחרות-
ויקבלו הערות והארות שיעברו חזרה לוועדות .בנוסף כל ישיבת חברה וקהילה ,תתחיל בעדכונים מהוועדות
השונות -כך נוכל ביחד לחשוב על כיווני שיתוף פעולה והתפתחות.
יערה תשלח בקרוב מסמך הכוונה והצעה לנציגי ועדת חו"ק בוועדות ,ואנו אנו נשמח אם מי מכם ומכן
שירצו להיות "נציבי חברה וקהילה" באחת הועדות – תפנו אלינו ,ואנחנו נכוון ונכשיר את הפעילים
המעוניינים בכך.

רשימת ועדות המועצה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תרבות – נציגת ועד חו"ק :שירלי
תיירות-
סביבה וקיימות-
אזרחים ותיקים -נציגת ועד חו"ק :ענתי
ועדת צעירים ונוער
חינוך
ספורט

.8
.9
.10
.11
.12

תחבורה
מורשת-
שמות
הנצחה
שימור אתרים-

(ישנן וועדות נוספות דוגמת תכנון ובניה ,מכרזים ,ביקורת -אך הן אינן פתוחות לנציגי ציבור)
רעיונות נוספים לפעילות מקרבת ,שעלו במהלך הדיון וישמחו לבוא לידי מימוש:





"מסיבת סיד" -אחרי שמבנה כבשן הסיד באלרואי יעבור שיפוץ( .שירלי)
"הייד פארק" -עמדת נאומים פתוחה בדשא של המרכז ,עם מיקרופון ופודיום ,בזמן קבוע וחוזר -כולל
הזמנה וידוע של הציבור שזה קורה( .שירלי ,ענתי)
מיזם /מחזה של הקראת דיוני פייסבוק בנושאים בוערים בטבעון( .שירלי)
"שעת קבלה" של הועדה -שבכל שבוע תהיינה שעתיים שמפורסמות לציבור ומזמינות לבוא ולהציע
יוזמות או לדבר על נושאים ,ובזמן הזה ישבו שני חברי ועדה שיקשיבו ,ייעצו ,יכוונו ,יקשרו לאנשים
אחרים שקשורים ,או יפנו את השאלה לחברים אחרים בוועדה שמצויים בנושא( .שירלי ורחלי)

אם למישהו יש רצון לקדם את אחד הרעיונות -אפשר לפנות למי שרשומה בסוגריים.
עדכון על מועד הישיבה הבאה יישלח בהמשך!
שיהיה המשך חורף נעים 
נאוה ,יערה ורחלי

