
 

 

 2021.171.ועד רחביה  חלקי פרוטוקול
 
 סקירת פעולות המינהל בשכונה .1

 מסמכים .א
ומהווה חלק בישיבה  שהוצג" docxפעילות מרכז קהילתי רחביה. 2020"מצ"ב מסמך  .1

סביב שלוחת אוסישקין עם תוספות . המסמך מתמקד בפעולות בלתי נפרד מהפרוטוקול
 של חלק מהפעולות האחרות בשכונה.

 שיתופי פעולה .ב
ות ניסיון להעזר בחללים של המינהל עוסק בשימור היחסים עם בתיה"ס בשכונה. לרב .1

 .)ראו בהמשך( לפעילויות הקהילהבתיה"ס 
 כיום רק בנושאי הגיל השלישי. -לשכת הרווחה .2

 מבנים .ג
 (.פעילות לגיל השלישי) 1ין דיסק, שלוחת אוסישקין. ונהמרכזי פעילות בשכ 3קיימים  .1
 בבינוי. תומך וכברגרפוגע בנפח הפעילות. הרב אליעזר רא היעדר מקום מאוד .2
 ראו להלן גם דיון בהפרדה בין פעילות מופרדת לפעילות מעורבת. .3
מאחורי אוולינה.  מ'. 1,000יש לבנות מרכז נוסף. אותר מקום וצריך לקדם תב"ע לבנית  .4

 נון(.-)הוזכר שמו של אהרל'ה בן גישה טיפה פחות נוחה.
מ"ר. אפשרות  200ששטחו כרגע  יש אפשרות להרחיב את המתחם הקיים באוסישקין .5

 קומות בגבולות המגרש. 2לתוספת 
צבי יש שטח חום המשמש כחניות גורה בפני הציבור. בערב משמשת לחניית -ליד יד בן .6

 .NIMBYירושלים. אבל התושבים התנגדו בגלל  תו אזורי. כמעט בנו שם כמתנה ליום
 יש לשפץ את המרתף של אוולינה לחוגי בלט. .7
 האם להשתמש באולמות בתיה"כ נצח ישראל, חסידים? .8
יש החלטה עירונית לפתוח את שערי בתיה"ס אבל היא לא מיושמת אפילו ברמה של  .9

בניין מפעל הפיס בקושי הצליחו בעזרת מנח"י לגרד קצת פעילות ב המגרשים החיצוניים.
של הגימנסיה. יש טופס גוגל שמנהל את השימוש בו ויש מפתחות כשאין לימודים. 

 )אוולינה היא עמותה פרטית עם הקצאה לכן יותר קשה(. כל שנה צריך להתחנן מחדש.
 פולה לא מתאימה לפעילות הגיל הרך. .10

 משפחות .ד
 כללי.מגזר החרדי. יש להרחיב את הפעולות במגזר הלבעיקר הפעילות  .1
 עיקר השירות ניתן דרך הילדים. .2

צהרונים אשר מופעלים ע"י המינהל בגני הילדים  80-בכל המינהל יש כ -צהרונים .א
 העירוניים.

 ילדים 300-כ -חוגים .ב
 ילדים 700-כ -קייטנות .ג

יש מקום להרחיב את ההדרכה ההורית והמשפחתית )אלימות במשפחה, ייעוץ מיני, יעוץ  .3
מפגשי עזרה הדדית(. עד לפני הקורונה היו מפגשים בשיתוף  זוגי, זיהוי סימני אזהרה,

עמותה בנושא התמכרויות. נטלי פנתה לקידום נשים בעיריה. העיריה נעתרה ומתחילה 
 בפיילוט עירוני של מה שהציעה נטלי.

 גיל שלישי .ה
 50-בפעילות משתתפים כ .חסרה פעילות עם דוברי עבריתיש פעילות עם דוברי אנגלית.  .1

 קשישים.
-. חברי הוועד ציינו שעל אף הדימוי הסוציויישלח הפילוח שלהםלקראת הפעם הבאה  .2

 אקונומי של רחביה, גם בה יש קשישים עם התמודדות כלכלית וגלמודים.
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 טכני .ו

אבשלום היה התומך הטכני. הוא גם סייע לתושבים במסגרת "קהילה תומכת" שמנוהלת  .1
 ע"י מיכל. אבל מכיוון שלא היה מספיק צורך, התקן חזר לעיריה.

 יהודית. כעת נעזרים מדי פעם במנהל האחזקה של בית .2
 אירועים .ז

 עזה זזה, לקראת חגים, סטודנטים .1
 משאבים .ח

לייצר . צריך להשיג עודוצריך  אלו מוגבליםכל פעילות דורשת כ"א שיוצר אותה ותקציב.  .1
. למפות את האגפים וסעיפי התקציב שלהם. לכן כדאי בקשות לאגפי העיריה השונים

חילוני יבקש תקציב סטודנטים  -לדוגמאצריך גם להבין מי יותר נכון שיבקש איזה תקציב. 
 ודתי/חרדי יפנה לאגף התורני.

כן לתמרן בתוך גבולות -צריך להשיג כמה שיותר תקציב לא צבוע שיתן יותר גמישות. כמו .2
 הצבע.

בסגר השלישי כולם מלבד ריבקי בחל"ת כי אין הכנסות מלבד תקציב עיריה. מה שמוכיח  .3
 ירוני.שצריך להגדיל את חלקו של התקציב הע

 שכונות אחרות: בניות יש חצי משרה, בקטמון יש רכזת שכונה צעירה. .4
 אבחנות .ט

השכונה שבעה. המצב הסוציואקונומי של האוכלוסיה טוב והם לא רעבים לפעילות  .1
במינהל. הולכים לחוגים פרטיים וכדומה. לכן דרוש יותר זמן עד שאנשים מצטרפים 

 והפעילות מתייצבת.
 שאלות .י

ניינים לדעת כמה תושבים צורכים כל שירות ומאיזה פרופיל הם. לא רק חברי הוועד מעו .1
 חתך גילאי.

 
 התחומים שידוע כבר שיש לחזקסקירת  .2

 מטרה .א
הוועד מעוניין לזהות היכן התושבים סבורים שיש חוסרים בפעילות ומה עדיפויותיהם. לפי  .1

 אלו יחליט הוועד מהיכן להתחיל. 
 מסמכים .ב

שהוצג ומהווה חלק בלתי נפרד  "docxמפגש תושבים. 27.7סיכום ו' רב " מצ"ב מסמך .1
 מהפרוטוקול. הוא עוסק במפגש תושבים מהקיץ.

לקראת הבחירות למינהל העלו תושבים נושאים נוספים. אלו לא נדונו בישיבה זו. מצ"ב  .2
 שהועבר כמה ימים אחרי הישיבה." pdfלקראת בחירות ברחביה. padlet"המסמך 

כללה התייחסות לדברים שעלו מתושבים ומהצוות. יש שם  2020תכנית העבודה של  .3
מינהל קהילתי  -  2020תוכניות עבודה לשונית לכל המינהל ולשונית לכל שכונה. ראו "

 ".xlsxגינות העיר.
 ריכוז מתוך מהסקירה הנ"ל של פעילות המינהל בשכונה: -מהסקירה .ג

 מבנים .1
 משפחות מהצבור הכללי .2
 קשישים דוברי עברית .3
 והנגשהנגישות  .4

 מה שהעלו תושבים בקיץעל דיון  .ד
 המגזר החרדי די מרוצה לעומת המגזר הכללי. .1
הם  5-6, 4-5חסרים חוגים ללא הפרדה מגדרית במקביל לחוגים עם ההפרדה. )גילאי  .2

 ללא הפרדה(. הנושא המגדרי צריך דיון נפרד.
 עולים חדשים  )חוצניקים(, פיליפינים. -יש גם צורך בשפות אחרות .3
 הורים עם ובלי הפרדה מגדרית הנחיית .4
 יש סדנא של העיריה -גישור .5
 מעוניינים בפעילות בין דורית -גיל שלישי .6
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 בשכונות אחרות יש מעגלי אמהות, אצלנו רק מתחיל. .7
 הפרדת פעילות .8

הצורך בפעילות עם הפרדה מגדרית בצד פעילות מעורבת מעלה צורך בהפרדה בין  .א
 הפעילויות.

 קמת עוד מרכז פעילות.מצריכה ה -הפרדה גיאוגרפית .1
יכולה להקשות על הבאת חוגים. שהרי המדריך בד"כ יעדיף  -הפרדת ימים .2

 להפעיל כמה קבוצות באותו יום מאשר בימים שונים.
 אוכלוסיות .ה

מצב סוציואקונומי, דמי מפתח, מתביישים, מתמודדי  -אתגר לאתר את מי שאינו שבע .1
שים שאינם מחוברים לרשתות. עוני, נפש, בעיות במשפחה, אלימות, פגיעה מינית, קשי

 סטיגמות, ביישנות. צריך לדחוף להם את השירותים.
חלקים נרחבים באוכלוסיה אינם מעניינים את חברי המועצה מבחינה אלקטורלית. רבים  .2

 הם חוצניקים ללא זכות הצבעה.
 משאבים .ו

 הכנסות מפעילויות הפנאי הן הבסיס הכלכלי של המינהל. .1
 רוש כ"א מתאים. דרושה הכשרה.לחלק מהאוכלוסיות ד .2
 מערך התנדבותי קשה להקים ולקיים על בסיס קבוע. .3
 דרוש גם רכז בשכר. .4

 
 הרחבת השורות .3

 ?ומביאים נציגים מכל גווני האוכלוסיה איך מגיעים לכל קהילה .א
מי שמצטרף רוצה להרגיש משמעותי. ועד זה מעורפל. קשה לגייס אליו. דרוש משהו מוגדר.  .ב

בתחום מסוים. למרות זאת הוחלט קודם להרחיב את הועד. רק בהמשך,  לאנשים יש עניין
 עוד כמה חודשים, יוקמו צוותים ממוקדים.

 .בקרב המצטרפים יש לייצר מחיבות ציבורית וכח התנדבותי .ג
 יםיכולשבשכר עובדים אין הם צריכים להיות בין המתנדבים. כי צריך רכזים לכל נושא.  .ד

 להדליק בכל נושא.
 .המשך גם פורום באנגליתיש לקיים ב .ה
 הישיבות הבאות .ו

 דקות לכל נושא. 15נושאים.  4פגישות ועד יארכו שעה. בכל ישיבה יידונו  .1
ייקבעו בהתייעצות עם עובדי המינהל. נפרסם אותם  31/1-הנושאים לישיבה של ה 4 .2

 בפלאיירים שיפוזרו בכל השכונה ונזמין את כל התושבים להצטרף לדיון בוועד.


