
 

 

 

 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 4.7.21מיום א', כ"ד בתמוז תשפ"א, 
 

 

 

 , פסוןוול  וסיי,  גרייבר דורית, גיגי  מוטי, בן אפרת, בכר נתנאל אפרתיו"ר,   –הדס עפרת  משתתפים:

 .פלו, טל קצבי שמחה, מוןסלעדי , לומברוזורונית  , ברזילי זקסעדי   , כהן מנואלע               

 

 לץ, אליאס מסיאס, אפרת גבעתי, שושי יחיא טלי פיקהול עמי, נ שייקה א צוות:

 מחזיק תיק המינהלים הקהילתיים בעירית ירושלים  –ג נ ימר אריה ק מוזמן:

 

 אישור פרוטוקולים  .1

 18.5.21ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום 

 23.5.21הכללית מיום ההנהלה מאשרת את פרוטוקול האסיפה 

 23.5.21ישיבת ההנהלה מיום פרוטוקול אשרת את ההנהלה מ

 

 עדכון וועדי שכונות  .2

 חברי ההנהלה יו"ר וועדי השכונות דווחו להנהלה על הנעשה בשכונות.

 התקיים דיון 

 מתוכנן כנס של כל הוועדים שבו יוצג מדד הקהילתיות.  אחרי חג הסוכות סיכום:

 

 2022המלצות לתוכנית עבודה פיזית בשכונות  .3

 2022הפיזית העירונית ללתוכנית העבודה השכונתיות מלצות הוז הבלו דף ריכנהלה קיחברי הה

 . התקיים דיון

 

 החלטות: 

צוות   • הקמת  על  המלסוכם  שיגבש  המינהמצומצם  של  כוללת  אליאיס  צה  עם  יחד  ל 

 . יוסי וולפסון, אפרת בכר, עדי סלומון, אפי הוכשטיין, מוטי גיגי: ופלור

 .וניתהעיר קימותה מחלקת ניוועץ באנשי י, טבע עירונ גע למרחב בכול הקשור / נו •

 

 שדרוג שותפות ציבור .4

 א שיתוף הציבור בגינות העיר החברים קיבלו דף המלצות צוות ההיגוי לשדרוג נוש

דיון הנושא, השיח    למידת והבנתשעסק בעיקר במתח שבין  הציר ה"דליברטיבי" של    התקיים 

הפניםמול   השונים, השיח  העירייה  את קה  גורמי  משתפים  הרחב שבו  הציר  לבין  וכו..    ילתי 

 הכרעות.בחלופות ובהציבור בנושא, 

 הועלו הדברים הבאים:בין השאר 

 לייצר קפיצת מדרגה ע"י רתימת מעורבות עירונית בשילוב המינהל  -

ן את התושבים באמצעות מיילים ועוד. ודכיעבכל תכנית משמעותית.    בות לידוע מירביי מחו -

 מהלך שמזמין אותם לראות את החלופות ולהיות שותפים בכל תהליך.

 שקיפות מלאה. חובה לדעת את עמדת העיריה ולהביאה לפרסום בשיתוף ציבור.  -



 

 

אותם  - ולהזמין  בדבר  הנוגעים  כל  את  שמיידעים  לוודא  יש  מהותית  תכנית  שכל  השאיפה 

 .להיות שותפים לכל תהליך

המלצות לאופני ההכרעה הקהילתית,  ולמצבי    כרעה. צוות היגוי יגבשלא בכל תהליך יש ה -

 הביניים. 

כ - ינוהמהלך  וינוולו  הההל  צוות  ע"י   רוניתוט  אפי,  עימנואל,  והצוות יגוי:  שייקה  עדי,   ,

 המקצועי.

 

 :  ותהחלט

 .המוצע מתווה ההנהלה מאשרת את ה •

 ת צוות ההיגוי. "ב המלצוההכרעה הקהילתית, עההנהלה תדון באופן   •

 

 

 המינהלים הקהילתיים בעירית ירושליםמחזיק תיק  –היכרות עם אריה קינג  .5

 ג.נ ינעשה סבב היכרות עם אריה ק

ק דיון  גנ יאריה  לשמוע  מפתיע  ולא  שמח  ומשמעותי:  העיר  מינהל  .  מעמיק  ומוביל  גינות  ידוע 

הקהילתית.   שככלל,      במעורבות  כמו  רואים  לא  העיר  בשכונהבהנהלת  או  במינהל  ,   רואים 

לנצל    וישראש העיר קשוב לרחשי הציבור    שמעותי בעיצוב במרחב והעיר.תפקיד מ  יםולמינהל

    זאת.

שות הציבור  בנושא  א  -פות  להציג  המציע  ואת  הנושא  בת  המוצע  למינהלים מהלך  וועדה 

 קהילתיים. 

 

 

 שונות:  .6

דווח על התארגנות קבוצה חדשה מוטי גיגי העלה את נושא הביטחון במרחב גינות העיר. מ .א

 מכל המינהלים באיזור. מבקש שיהיה נציג מכל שכונה שירכז את הבטחון בשכונות. 

 לגיוס מתנדבים.  הוצע לפרסם בניוזלייטר הבא

 היו"ר, הדס עפרת מבקש את דעת החברים בעניין גינת כלבים בגינת סוקולוב.  .ב

 

 

 רשמה: שושי יחיא 

                                                                                                               

    ___________________ 

 יו"ר            –הדס עפרת                                                                                                            


