פרוטוקול ישיבת ועד המושבות –יום ראשון20.3.22 ,
משתתפים :מוטי גיגי ,יעל קלכהיים-פינק ,אורית תור ,אמנון הרציג ,אילנית שמואלי ,הדס עפרת,
מרדכי אברהם ,חוה טפרברג ,מיקי (מיכל) אברהם – מנהלת בית יהודית הנכנסת .אורחת – פגי
סידור.
ועד המושבות מעריך ומוקיר את גוסיה פורת מנהלת בית יהודית היוצאת ומבקש להודות לה על
עבודתה המסורה ומאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה.
מיקי– ניהלה את יחידת הנוער בגילה ,מועדון מופת לשורדי שואה ,סמנכ"לית תוכן של המינהל בגילה
ועוד .האני מאמין שלה – שיתופי פעולה ואיגום משאבים סך הכוחות של כל אחד ואחת מביאים
לשלם גדול יותר.
הוועד מאחל לה בהצלחה ומקווה לשיתוף פעולה פורה למען השכונה.
מוזיאון טמפלרי :מרדכי אברהם  ,הציג בפני הוועד את רעיון הקמת המוזיאון הטמפלרי
.1
במושבה בשיתוף עם הקהילה הטמפלרית ובשטח המזרחי הצמוד לפארק המסילה של שטח בית
הקברות הטמפלרי .מרדכי מבקש לערב את המינהל הקהילתי ,מועצת העיר וגורמים פורמליים
בממשלת גרמניה .מרדכי מבקש את תמיכת הוועד לקידום הנושא.
החלטה :הוועד מציע לשנות למרכז מבקרים אשר יהיה גם מרכז מידע כולל על המושבות .וכן הוועד
מבקש כי מרדכי יקים עם חברים /ות נוספים צוות חשיבה אשר יכתוב נייר עמדה מפורט.
הוועד רואה ביוזמה של מרדכי יוזמה ברוכה ומאחל לו בהצלחה בקידום הרעיון.
הוועד רוצה להיות שותף בכל ההליך הרעיוני ,
התכנוני וגיבוש הפרוגרמה להקמת מרכז המבקרים השכונתי.
.2

עולים וגיל שלישי:

יעל קלכהיים מבקשת לקדם את נושא העולים החדשים בשכונה וכן לבדוק מהם הצרכים של הגיל
השלישי .יעל לקחה על עצמה למפות דרך המוסדות הקיימים בשכונה – בתי כנסת ,מוסדות חינוך
וכו' מהם הצרכים ,הפרוייקטים והיוזמות הקיימות לבחון את אפשרויות לשיתופי פעולה ביניהם ובין
המינהל הקהילתי תוך שיתוף עם רכזת הקליטה של המינהל .הוועד מבקש לוודא כי המידע היוצא
מהמינהל יתורגם גם לאנגלית ובמידת הצורך גם לצרפתית.
.3

לוח מודעות דיגיטלי:

הדס דיווח כי ההנהלה החליטה על פיילוט של לוח מודעות דיגיטלי במושבה באחד מבתי העסק
בעמק רפאים .מוטי לקח על עצמו לבדוק עם בעלי העסקים
.4

משפחות צעירות:

יעל גמון דיווחה על פגישה של צוות משפחות צעירות שנפגש לפני כשבועיים שבה ציינו את הצורך
בהוספת מסגרות חינוכיות לילדים בגילאי  0-5בשכונה .כמו כן ,חיזוק הקשר בין הגינה הקהילתית
לבין משפחות צעירות – ומעבר מצרכנים לשותפים
.5

מופעים מוזיקליים בגינה הקהילתית:

אמנון דיווח כי בגינה החלו בהפעלה של מופעי מוזיקה קהילתיים אחת לחודש .המופעים הינם
פתוחים לקהל הרחב וישמחו לכלול סגנונות שונים ומגוונים .המינהל יסייע במימון האירועים ככל
שיתאפשר .אילנית הציעה לבדוק אפשרות של שיתוף פעולה עם קהילת הפנויים פנויות.
.6

גינות כלבים במושבות

כפי שסוכם בזמנו ,הנושא ישוב ויבחן לאחר חצי שנה ממועד פתיחתה של גינת הכלבים החדשה בגן
הפעמון ,ובהתאם לכך וועד המושבה שב ודן בכך.הוועד מציין את הצלחתה של הגינה החדשה בגן
הפעמון ,ומודה לעירייה על הקמתה.
באשר לגינה בסמטאס  -הוועד קשוב לשתי הקבוצות במושבה .הן למבקשים להמשיך ולקיים את
גינת הכלבים בשל ערכה הקהילתי ,והן לשכנים הסובלים ממנה ,המבקשים לסגרה .כיוון
שהנסיונות לגבש הסכמות קהילתיות למודל הפעלה מוסכם לא צלחו ,הוועד החליט להותיר את
ההחלטה בנושא למערכת העירונית.
.7

חוסן קהילתי.

בהנהלת גינות העיר הועלה הנושא מוטי ויעקב פרנץ לקחו על עצמם לקדם אותו במושבות בשיתוף
עם ירון מזרחי  ,אחראי ביטחון  ,מיקי אברהם מנהלת בית יהודית אביחי ניסימוב אחראי שיתופי
ציבור ועם פלור אחראית קשרי קהילה מוטי ישמח שיצטרפו אליהם חברים נוספים מהוועד.
נושא החוסן הקהילתי כולל:
 .1בניית מערך מתנדבים לשעת חירום שזמינים להקפצה מיידית.
 . 2חיזוק מערך שעדיין בחיתוליו וזה מערך של נציגי בניין שמכירים את כל דיירי הבניין ושיכולים
לסייע בעיתות מצוקה וסתם להביע התעניינות בשכן הבודד עם דפיקה קלה בדלת ושאלת מה נשמע.
 .3גיוס  2-4מתנדבים מהשכונה שיהיו אחראים על נושא הערכות לשעת חירום ולהוציאם לקורס
ייעודי בנושא.
 .4לצאת בקול קורא לפעילים ואיתם נבנה את מערך החוסן הקהילתי בשכונה.

