
 

 

                  24,4,22 
 224.24.טוקול ישיבת הנהלה ופר

 

מברוזו,  ואפרת בן, מוטי גיגי, רונית לצבי שמחה, יוסי וולפסון,  אפי הוכשטיין,  משתתפים: הדס עפרת, עמנואל כהן,  

 עדי זקס, אירית דנון גולר. עדי סלמון,  

 מירית רמז. נוספים: שייקה אל עמי, נטלי פיקהולץ, 

 

 . 13.3.22: נהההנהלה מאשרת את הפרוטוקול מישיבת ההנהלה האחרו :אישור פרוטוקול  א[ 

 
הטענה      . , בעקבות מכתב שיצא בנושא במינהל גונניםהתקיים דיון ער בנוגע לחניה על המדרכות  :לכתיות י ה  ב[

תושבים פונים למוקד העירוני להתלונן בנוגע לרכב שחונה על המדרכה הם נענים כי המינהל  היא כי יש פעמים ש

 הקהילתי ביקש שלא לאכוף זאת. 

האפשרות לשלוח מכתב לעירייה    חן תיב, ובהתאם לכך  סוכם כי כל וועד שכונה ייבחן את הנושא בשכונתו :  החלטה

 בעניין בשם ההנהלה. 

 

בית  שיקום חצר  שיפוץ בית אליסיה, וים:  אתר ס תורמים למספר  י גילכעת  אנו נדרשים    יתוח תשתיות קהילה:פ  ג[

 יהודית 

 תורמים פוטנציאליים. וגיוס  ישנם תיקי תורם מוכנים ושייקה מבקש את הירתמותם של חברי ההנהלה באיתור 

 

הציבורי:  ד[ במרחב  המינהל  פעילות  המינהל   פרסום  פעילות  של  יותר  משמעותית  לנראות  להביא    במטרה 

וליידוע של מספר רב יותר של תושבים, מבקשים חברי ההנהלה להציב לוחות מודעות במקומות    במרחב הציבורי 

 ויטרינות של חנויות הרחוב. ו מרכזיים וכן לוחות אלקטרוניים ב

 תקציבית.  הצוות המקצועי יבחן את משמעות הדבר הן מבחינה פיזית ]מיקומים אופציונליים[ והן  :ההחלט

 ח האדם האמון על תפעול הדבר. וכמו כן, נדרש לבחון מיהו כ 

 

, המיועד לפעילים חדשים שהצטרפו לוועדי  פעיליםהכשרת  יחל קורס    2022החל מחודש מאי    קורס פעילים:ה[ 

וכיוצ"ב,   באיתור    8שיכלול  השכונות  אנו מבקשים את התגייסותם של חברי ההנהלה  זה  לקורס  גם  מפגשים. 

 קחו חלק גם מנהלי השכונות.  י בוועדי השכונות. בקורס י  ישתלבופעילים מתאימים שיצטרפו לקורס ובהמשך אף 

 להפיץ חברי ההנהלה.   פורסם הקול הקורא אותו מתבקשים

 

 הדס מבקש לבחון המשך התקדמות. "כיכר המושבה" בחצר בית הספר בית חינוך: [  ו

לרה"ע שכבר נתן בעבר את   פנה הדס: סוכם כי שייקה יבחן המשך התקדמות מול איציק נידם ובמקביל יהחלטה

 ברכתו למהלך. 



 

 

 

 

 

עולה דרישה מצד תושבים לפתוח את שערי בתי הספר לשימוש הציבור בשעות   מרחבים ציבוריים בשכונות:[ ז

אחה"צ וכן להשמיש את המעברים. בתי הספר ]כדוגמת פולה בן גוריון ואוולינה[ מתנגדים לכך בטענה שהמקום  

 נשאר מלוכלך וישנו וונדליזם. 

 . לעמנואל זילברמן ממנח"י ולעקיבא ברון   נושאבמרוכזת תיעשה פנייה : החלטה

 

 חברי ההנהלה עודכנו כי השתלמות ההנהלה שתוכננה לחודש מאי נדחתה בשלב זה.   [ השתלמות הנהלה: ח

 

שביעות הרצון מעבודתו של אליאיס    לאור ריבוי העבודה בתחום האורבני   [ העלאת שכרו של המתכנן האורבני:ט

   .מבקש לאשר העלאה לאליאס המתכנן האורבני  אפי הוכשטיין ,  והרצון לשמרו אצלנו 

 . 2022שכרו של אליאס החל מחודש מאי את : לאור ההסכמה של כלל חברי ההנהלה, הוחלט להעלות החלטה

 

 
 נטלי  –רשמה 

                                                                                                         ____________ 
 יו"ר  – הדס עפרת                                                                                                                  


