
 

 

 
 פרוטוקול ישיבת הנהלה 

 12.6.22י"ג בסיון תשפ"ב, מיום א', 
 
 

  לומברוזו רונית, מנואל, עכהן  הוכשטיין אפי, יו"ר,  גיגי מוטי, גרייבר דורית,    –הדס עפרת  : משתתפים 
 סלומון עדי.    אפרת בן, 

           . בץ מירחיימובי, אפרת בכר יוסף, , זינגר  , דנון אירית, הולצר אלקנהברזילי זקס עדי חסרים: 
                  

 שושי יחיא יעל גמון,  שייקה אל עמי, נטלי פיקהולץ,    צוות:
 

 : אישור פרוטוקולים א[ 

 26.5.22ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ישיבת וועדת כספים מיום   •

 24.4.22הכללית מיום ההנהלה מאשרת את פרוטוקול האסיפה  •

 24.4.22מיום  רוטוקול ישיבת ההנהלהההנהלה מאשרת את פ •
 

 : תרבות מחוללת קהילה: לקראת פעילויות הקיץ ופסטיבלי השכונהב[ 
 בפני ההנהלה את האירועים המתוכננים לחודשי הקיץ: בפירוט יעל רכזת התרבות הציגה  

 נפגשים בגינה,   •

 . סימון-קבלות שבת במתחם התחנה, קבלות שבת בסן •

 . פסטיבלי שכונה •

בות  תר  –עירוניים עם מגוון האגפים הועבודה  קהילות פעילות בהתאם למגוון הציבורים וה •
 ת. בשכונות, מורשת ישראל, תרבות תורני

הפעילוי השכונתי תקציבי  לרצון  להתאימם  מאמצים  ונעשים  גמישים  של  ,  ות  עולם  תפיסת  מתוך 
 "תרבות מחוללת קהילה ושכונה".  

 התקיים דיון. 
 סיכום:  

לעשות מאמצים לפנות לנותני    יםקש ם מתב החבריפעילות נוספים.     הועלה הצורך בתקציבי  .1
 . ס כספים לטובת פעילויות התרבות ע"מ לגיי חסויות  

 דו ליעל על הצגת הפעילויות. חברי ההנהלה התרשמו לטובה ממגוון הפעילויות המוצעות והו  .2
 

 שלוחת טלביה:   עדכוןג[ 
ברג,  זנרום נחום  ובלת יקיר שגב, ליזחברת "המיזם החברתי"  בההסכם שהושג בין  דכן על השייקה ע 

להעמ  עימנו,   שנוהשמשת  דת  בשותפות  לחמש  הנשיא  לטובת  מלון  הבאות  חברתית ים    פעילות 
וקהילתית  דש במתחם.  המבנה יכלול מעונות לחיילים בודדים,  תחילת הבינוי המחו , עד לתרבותית 

 בפנינו. תכנית המקום תוצג מרחב פעילות לעמותות שונות, וכן שלוחה קהילתית לתושבי טלביה.   
 . לשכירות לחמש שנים  התחייבות הגופים השוכרים ע"ב ה"מייזם החברתי"  ע"י  יתבצע  שיפוץ ה

עם   לסיכום  החברתי" המי"בהתאם  כזם  לנו  יוקצו  לטובת  "ר מ  200  ,  הקהילתית ,  מול  השלוחה   ,
כ של  מהעירייה.  100התחייבות  ברובם  להגיע  שאמורים  לשנה.   הבסיסית    אש"ח  פרוגרמה  נעביר 

 בהקדם. 
   בליווי וועד טלביה.ינוהל כולו המהלך 

 
 

 הנהלה את הרקע ומצב הדברים: שייקה הציג ל     : היערכות לפתיחת בריכת ירושליםד[ 
 . והסכם הפשרה   בריכת ירושלים ההיסטורית, סגירת הבריכה, מאבק התושבים,  .1



 

 

 בקשתנו להפעלת הבריכה ע"י המינהל.  .2
ניה אמורה להסתיים עד  הברויקט,  נהלי הפבהתאם להערכת מ   בסיסי לפתיחה:   לוח זמנים  .3

שנת   ינואר    2022סוף  הבריכה      .2023/  לפתיחת  האופציונלי  הזמנים  לוח  לכך,  בהתאם 
 הינו: 

 פתיחת קמפיין היכונו לפתיחת בריכת ירושלים.  - 1,01,23 •

 פתיחת הרשמה מוקדמת  - 1,03,23 •

 הרצה ראשונית ]למנויים ללא תשלום..[.  - 15,04,23 •

 עונת הקיץ.     הבריכה..ל רשמית ש פתיחה  - 1,06,23 •

   והצטיידות:   השלמת בינוי  .4

ובין העיריה    -בינוי   • בינו  לצורך כך נסייע גם בתיווך  המאמץ הוא לקבל את המירב מהיזם. 

 וכן נבחן מולו רכישה של חבילת מנויים לכול דיירי המבנה.   באשר לזכות השימוש בגג.

אך      צי ₪ מהעירייה לטובת הצטיידות.ון וחל כמיליאנו אמורים לקבל הקצאה ש   -הצטיידות   •

יספיק.   לא  להניח שזה  הבריכה,    סביר  לחללי  תורם  תיק  נכין  רן תמרי,  של  התוכנית  ע"ב 

 הנדרשים להשלמה, ונרכז מאמץ גיוס המשאבים מתורמים בקהילה. 

יועץ  אנו נערכים ע"ב תכנית הפעלה ותקציב מפורטים של רן תמרי, ה תכנית הפעלה ותקציב: .5

הפעילות   אנו מעריכים כי אם ניערך ונפתח כראוי את שנת הפעילות בבריכה,ווה שלנו.  להמ

  2024וב   תסתיים בהפסד מסוים ]שיאוזן ע"י עודפינו מהפעילויות האחרות..[,   2023בשנת  

תפעולי. לאיזון  עודפינו     ההבנה  –ככלל     נעבור  הבריכה,  קליטת  מאמץ  בגין  מכלל  היא 

השקע  2023וב  2022בפעילותינו   לטובת  הבריכה.ילכו  עודף    2024וב   תנו  ליצירת  נשוב 

 לטובת צמצום הגירעון. 

היערכות   .6 הבריכה,    :2022עלויות  לפתיחת  המיטבי  באופן  להיערך  היא  שלנו  המטרה 

לשם כך      ולהבטיח רישום מקדים של מקס המנויים, שיאפשרו הפעלה מאוזנת של הבריכה.

ב לפרויק   2022נדרש  מנהל הן   / תמרי   כהברי  טור  רן  של  הצמוד  לליוויו  ליווי  , והן    לטובת 

הגמר,   ההצטיידות,    ניהול עבודות  ו וניהול  ש  ו ביג מיתוג,  נושא  ההפעלה  קמפיין  תוכניות 

 . אש"ח 230ך כצאות בסהווכו.. השיווק  

 הבריכה נושאת מיתוג היסטורי ציבורי של "בריכת ירושלים".  :מדיניות הפעלה .7

את   • תשרת  הציבורהבריכה  לציבור  כול  מרכזי  ופנאי  פעילות  מוקד  ותהווה  במרחב,  ים 

 בשכונות הסובבות. 

 . הבריכה תשלב בין מוכוונות לשחיינים ומתאמנים לפעילות לציבור הרחב ולמשפחות  •

 הבריכה תהיה פתוחה כול השבוע כולל שבתות וחגים, בהתאם למקובל.  •

 . שבלוח הזמנים יוקצו שעות נפרדות בהתאם לצורך ולביקו •

צו • פעילות  יוקם  מודל  שיגבש  רונית,  בהובלת  הבריכה  פתיחת  את  שילווה  קהילתי  ות 

 מפורט בהיוועצות עם רן תמרי.  

 

כ  ן דיוב הובהר  כי  שהתקיים  הינה  ההבנה  מאד.  משמעותי  באתגר  המדובר  אכן  על  הי  תבססותנו 

ה  ירושלים",  "בריכת  המתקןכריהמותג  במרחב,  הציבור  עם  הטובה  שנ  ותנו  י  הגיבו קבל,  האיכותי 

 בהצלחה עם האתגר. , יאפשרו לנו להתמודד והליווי המקצועי של רן תמרילבקש מהעירייה,  ע  שנד

 . 

 

 ות: החלט



 

 

 . סומכת את ידיה על המתווה האמורההנהלה  .1

 אש"ח.   230בסך   2022שרת את עלויות ההיערכות בההנהלה מא .2

מב .3 בההנהלה  מוקדם  שיותר  כמה  להתחיל  ובקשת  לקהילה,  יידוע  להבטיחעשיווק    "מ 

 רבית לקראת הפתיחה.הרשמה מ

 
 : גינות כלבים במרחב דיניות מ ד[ 

ת שעלו משכונות שונות, ההנהלה שבה ודנה בנושא מדיניות הקמת ומיקום גינות הכלבים  לאור שאלו
ה     בשכונותינו.  כלבים  מחד  כוללת  סכמה  יש  כך שגינות  קהילתי משמעותי המעודד  על  מרחב  הנן 

והבנה  שלהן מבתי התושבים.  סביר  שיש להקפיד על  ריחוק  הבנה    –מאידך  ולם  חיבור וקהילתיות, וא 
לתושבים  שהן יכולות להסב  קשה  ה מטרד  ת ההכרה בעומדערכן הגדול לקהילת בעלי הכלבים,  מול  ש

 . מידי מות בסמיכות קרובה ממוק, אם הן הסמוכים
 

 החלטות: 
ואולם מעודדת  ההנהלה מ .1 גינות כלבים בשכונות,  מרחב  שמירת    מליצה על  ותקדם הקמת 

 ראוי וסביר מבתי התושבים הסמוכים.  
נה  ליו ובשטח החדש שליד ב"ס אלהקים גינת כלבים  לצת העיריה  ההנהלה מקבלת את המ .2

,  לבתי התושבים  הסמוך יותר א בשטח הגובל בהרצוג  , ולובצמוד לשדרות רופין   רוטשילד -דה
 . , התושבים   כפי שהמליץ מלכתחילה צוות

ממליצה   .3 לסלההנהלה  בסמטעירייה  הכלבים  גינת  את  כגינהואטס,  גור  הפתוחה    להשיבה 
ולאוהגורמת לתושבים  בנת המטרד שהיא  בשל ה  לכול הקהילה,  ר הקמת ופעולת  סמוכים, 

 לבקשת המינהל הקהילתי. בהתאם  ך, הגינה החדשה והמוצלחת בגן הפעמון הסמו 
 בהתאם לכך גם יקבע מיקום גינת הכלבים המבוקשת בניות.  .4

 
 : ונותשה[ 

 השתתפות כול חברי ההנהלה בישיבות. שא ואת נ ו  ההנהלה העל ברי ח
הבהיר   החברים  ופעילים  לשאלת  מעורבים  ההנהלה  חברי  כול  כי  בשכונותיהם,  משמעותית  שייקה 

 ובנושאי הרוחב שלהם. 
ק הוא  בנה שמוקד העניין והעיסונון ישיבות ההנהלה, בהשאלה אם לא נכון להפחית את מיהנשאלה  
 שכונות. ברמת ה

על   סו ההנהלה:  כם  לישיבות  ההנהלה  חברי  השתתפות  אישור  י  נוהל   כל  לפני  שיבה,  כיומיים 
השתתפות   לשושי  לאשר  החברים  מאשרים/לא  ובאחריות  באחריות  החברים  שכל  לוודא  שושי 

 מאשרים. ותדאג לשלוח להדס ולשייקה רשימות משתתפים. 
 

 . 10.7.22ישיבת ההנהלה הבאה תתקיים ביום ראשון, 
 

 : שושי יחיא מהשר

 
                                                                                                     ___________ 

 יו"ר            –הדס עפרת                                                                                                                           


