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 19.411.בצור הדסה מיום  קהילותסיכום ישיבת נציגות 

 

 :משתתפים
 מבנה בניית של לסיומה וממתינים העמק בשכונת בקרוואן פועלים -והצוהר הצור -ג'וש האוזר

 הקבע

 הרפורמית הקהילה -חדש שירקהילת  -מיכל מקוב פלד

 'דרור' בחטיבת פועל, המשותף המניין -בראשיתקהילת  -נדב לזר לחמן

 'לביא' הספר בבית הפועל מניין -ישראל צורקהילת   -אורעם שיימס, דניאל שיינין

 'תבור' בגן הפועל הסנסן שכונת של הספרדי המניין -הרב יצחק כוכב לב

 הישוב ועד חברת -רביב טויג עירית
 

 פעילות לגבי ספציפיים ודגשים בישוב הועדות לפעילות הכלליים העקרונות הוצגו הישיבה בראשית

 בהצלחה ומאחל הועדות במסגרת להשפיע שהתנדבו התושבים את מברך הישוב ועד. וועדות הישוב

 . לועדות רבה

 :היבטים בשני הקהילות הוצגו שבו סבב התקיים הישיבה במהלך

 לכלל בתרומה ביטוי לידי לבוא היכולות שלה והחוזקות הקהילה במסגרת המתקיימות פעילויות. 1

 הישוב

 עימם מתמודדת שהקהילה אתגרים. 2

 הזקוקים לתושבים ובפרט לישוב לתרום ומעוניינות מעורב גורם בעצמן רואות הקהילות שכל ניכר

  צור, בראשית לקהילות המשותפת הציבור מבני בעיית הינו כאתגר שעלה מרכזי נושא. לסיוע

 .בסנסן הספרדי ולמניין שראלי

 בין. פעולה בשיתוף הקהילות לקדם שיכולות לפרוייקטים אפשריים כיוונים על ראשוני שיח התקיים

 כניסת זמני איחוד, חודשים בראשי לימוד ערבי, באירועים לעידכון פלטפורמה: שהוצעו הרעיונות

 .ועוד מרכזית חסד קופת, פתוחות שבת קבלות, שבת

. קהילות  לשימוש הציבור מבני הקצאת אופן על הישוב לועד שימליץ הוק אד צוות הקמת על הוחלט

 . הפסח חג לאחר מיד פעילותו את יחל הצוות. זה לעניין נציגים 2 תמנה רלוונטית קהילה כל

 :הבאה הישיבה לקראת דגשים

 בישיבה מיוצגות היו שלא הקהילות אל נוספת פניה תתקיים. 1

 לצוות להתאים שיכולים נוספים ונציגות נציגים שילוב תבחן קהילה כל. 2



 בישיבה לעומק יעלה הנושא. משותפים לפרוייקטים רעיונות לגבי נוסף פנימי שיח תקיים קהילה כל. 3

 .בקהילות המצויים בכוחות שימוש העושות בפעילויות יהיה שהמיקוד כדאי ראשון בשלב. הבאה

 . דת בשירותי העוסקים במועצה הגורמים עם פגישה תתואם. 4

 .ן/היערכותכם אנא. 13.5ב תתקיים הבאה הישיבה! שבא מי לכל תודה שוב

 !שמח חג

 סכמה: עירית טויג רביב

 

 


