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 .2סיכום הכנס.
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דיון בנושאי המרחב הכפרי ע"י חברי מליאה.

חברי מליאה נתבקשו להכין הרצאות קצרות בנושאים שונים הקשורים
ד"ר מוטי דלג'ו:
במרחב הכפרי בכלל ובמועצה בפרט.
יזמות קיבוצית כמענה לירידת רווחיות בחקלאות
מר יעקב אברהמי:
שינויים דמוגרפיים ,אורחות חיים ומציאות כלכלית כגורמים לירידת העיסוק בחקלאות והיערכות
הקיבוץ למציאות יזמית חליפית כמקור קיום והכנסה ע"י הקמת צוותי תכנון מקצועיים ,יצירת
מנגנוני טיפול והסדרת שימושים.
הקהילה המתחדשת ,התמודדות הקיבוץ עם קליטת הרחבות הקהילה
מר אמנון כהן:
המתחדשת מזרימה חיים לישוב ,מחייבת הרחבת תחומי פעילות הפנאי והקשר החברתי בין שכבות
הגיל השונות.
התייחסות הקהילה אל המייסדים והוותיקים
גב' רחל רבר:
להשקיע בתשומת לב לוותיקים ,הסדרת עזרים כמו ספסלים ,קשר עם עמותות דוגמת "עמך" ,שת"פ
רווחה/תרבות/חינוך.
הדילמות שבין המועצה לבין הועד המקומי
גב' לאה פורת:
יצירת אשכולות ישובים לטיפול בתחומים שונים כחלק מהצורך להוזיל שירותים .שינוי סדרי
עדיפויות של המועצה לכיוון הפרט והישובים.
חקלאות העתיד
מר דרור רופא:
חקלאות בעתיד ,הצורך להשבת מעמדה של החקלאות כדרך חיים ומקור פרנסה .החקלאות כקרש
הצלה לאיכות החיים האזורי .תמ"א חקלאית ,עיצוב תדמיתה של המועצה כחקלאית ובעלת אופי
כפרי.
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האם יש צורך באגודה שיתופית
מר אייל מילר:
האגודה השיתופית כשומרת על האופי החקלאי של הישוב וכמתחזקת את המשכיותו כישוב כפרי,
יכולה לקדם ולפתח פרויקטים.
מר משה רדומסקי :יחסי גומלין בין ועד הישוב לנציגי הישוב במליאה
חשיבות הקשר בין שני הגורמים ,המייצגים למעשה את כלל תושבי הישוב.

עבודת הועד המקומי מול התושב
מר בועז ארנון:
חשיבות לדיאלוג ,בדיקת צרכים של קבוצות האוכלוסייה השונות בישוב ושמיעת דעות שונות
והתנהלות תוך הגעה התחשבות ,הבנה ושיתוף פעולה.
הממשק החינוכי בין החינוך הפורמלי והלא פורמלי
גב' אלה קון:
החינוך הלא פורמלי כאמצעי חשוב והמשכי לחינוך הפורמלי בהטמעת ערכים וככלי היוצר אפשרויות
להבעת כישוריהם של הצעירים .שילוב ושיתוף בין השניים מאפשר קריאת המפה האישית של הילד
מחד ובניית קהילה חברתית צעירה ומגובשת להמשך.
.2

סיכום הכנס.

מודה לכל חברי המליאה שהכינו והציגו את הנושאים באופן מעניין .מקווה
ד"ר מוטי דלג'ו:
שהדיונים היו פוריים .מודה למארגני הכנס – צילה ,אגוזי ובועז .היו נושאים נוספים שהזמן לא
הספיק לדון בהם ובאחת הישיבות הבאות נעלה את נושא ועדות הגבולות והאיומים על המועצה.
מבקש להעביר אלינו את המצגות שהועלו ע"י חברי המליאה.
מודיע כי יוצא לחופשה משפחתית בין התאריכים  16.12.16עד  3.1.17ובתקופה זו סגנו ,צפי פלד
ימלא את מקומו.
תודה לכולם .הכנס ננעל.
________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
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________________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה

