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אצל יונתן שלם

בהשתתפות:

חברי הוועד :יונתן שלם ,חני בלייכר ,מירי פרין ,תומר שזר ,יניב מנצור ,רפאל קיפרמן,
אורן גיא ,עופר ישראל ,לימור מאירוביץ' ,מושיק לוין ,ירום שגן ,אלעד בוסקילה

רשם:

ירום שגן

מס'

דיון

.1

נושאים שוטפים

סיכום

 .1יניב סקר נושאים שוטפים ובהם – ניקיון השכונה ,התקנת פחים ,שיתוף
פעולה עם העירייה.
 .2תומר ,מירי ,חני ,רפאל ועופר העלו נושאים נוספים.
.2

קביעת תקנון לוועד – כללי
 .1ירום פירט את מטרת הפגישה הנוכחית – קביעת תקנון לוועד.
 .2ירום הסביר שהוועד כיום אינו מאוגד כ-ישות משפטית ,אינו עמותה או
תאגיד מסוג אחר ,ועל כן עלול לקום קושי עקרוני – במצב הדברים
הנוכחי – להשתמש בכלים משפטיים כדי להביא לאכיפת הוראות
התקנון על חברי הוועד.
 .3תומר הוסיף שאכיפת הוראות התקנון תהיה חברתית.

.3

קביעת תקנון לוועד – פרק עקרונות
 .1רפאל סקר את העקרונות ואת המטרות שבעבורם הוחלט להקים את
הוועד.
 .2לימור הזכירה שהוועד הוקם ב ,25.2.2018-כהתארגנות ראשונית של
תושבים שביקשו לפעול למען שיפור איכות החיים בשכונה החדשה
המוקמת.
 .3חני ציינה איך לדעתה הוועד צריך להיראות ומהם אפיקי הפעולה
העיקריים שלו – דאגה לתקציבים עבור השכונה; הזרוע המקשרת
שמייצגת את האינטרסים של תושבי השכונה אל מול גורמי חוץ; יצירת
קהילה ,יצירת זהות לשכונה DNA ,שכונתי.

עקרונות לפעולת הוועד:
לדאוג לאינטרס של השכונה ושל
תושבי השכונה אל מול מה
שקורה בכפר יונה; לקשר בין
התושבים לבין הרשויות; לתווך
מידע; לדאוג להווי חברתי.
הוועד יפעל בשקיפות מרבית אל
מול תושבי השכונה.
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 .4התקיים דיון פתוח על היקף מעורבות הוועד בענייני דת בקבוצת ה-
 Whatsappהשכונתית ,ובכלל ,בהשתתפות עופר ,חני ,רפאל ,מירי ,יניב
ולימור.
 .5אורן ציין שיש כיום קושי עם קבוצת ה Whatsapp-הקיימת ,שלמרות
ששמה הוא "עדכונים – שכונת שרונה" ,בפועל היא משמשת כקבוצה
חברתית לפרסומים שחורגים מגדר עדכונים גרידא .הוצע להקים קבוצה
נוספת שתשמש כפלטפורמה חברתית ,ואילו הקבוצה הקיימת תשמש
לעדכונים בלבד על ידי מנהלי הקבוצה.
 .6רפאל ציין שכשאנחנו חובשים את כובע הוועד ,אנחנו לא יכולים להציג
את העמדה האישית שלנו.
.4

קביעת תקנון לוועד – פרק מתכונת פעילות הוועד
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

.8

.9

.10
.5

עד היום הוועד התנהל באמצעות שתי ועדות עיקריות – ועדת פיתוח ו-
ועדת חינוך.
אלעד ,חני ,לימור ויניב הציעו להמשיך ולהתנהל באופן דומה.
הוצע להקים ועדת מבני ציבור ,אשר תוודא שהתכנון של מבני הציבור
בשכונה נעשה בצורה ראויה .זאת ,לאור נושא הכניסות לגני הילדים
שתוכננו בצורה שמייצרת עומסי תנועה ברחובות קטנים ולאור ההיקף
הנמוך של מקומות הישיבה באולם הספורט .לאור התנהלות הרשויות,
נראה שיש הכרח בהקמת ועדה זו.
הוצע להקים ועדת תרבות.
הוצע שבראש כל ועדה יעמוד אדם שיהיה אחראי לפעילותה.
אורן הציע שכל ועדה תתנהל באופן מעין-עצמאי ,באמצעות קבוצת
וואטסאפ או בדרך אחרת ,ותמסור עדכונים שוטפים לוועד השכונה.
מושיק לקח את הדיון לרמה מאקרוסקופית על-עירונית ,וציין ,שאם
העירייה לא תדאג לפיתוח מרכזים מסחריים בתוך העיר – לא יהיה שום
פיתוח ,ואוכלוסייה איכותית לא תישאר פה .מושיק הביא כדוגמה את
יקנעם ,שבה יש אדם אחד מבין עובדי העירייה ,שתפקידו הוא ללוות את
מי שמבקש לפתוח עסק בעיר ולסייע בפתיחת העסק .אורן ואלעד
הצטרפו לדברים.
הדיון התרחב מעבר לנושאים של קביעת תקנון ,ואלעד ציין שיש קושי
עם כך שהיזם בשכונה רכש את המגרש המסחרי ומתעכב עד מאוד
בפיתוח שלו .אלעד הציע לפעול גם במישור הזה כדי לגרום לפיתוח
המגרש בהקדם.
מושיק הביא דוגמאות ממשגב ,ששם הייתה התארגנות תושבים
שהצליחה להשפיע באופן משמעותי על פיתוח האזור (עצירת הרחבת
מחצבה קיימת ,השפעה על אופי הפיתוח של אזור התעשייה) .מושיק
הוסיף שלציבור יש כח ,ואפשר לקדם נושאים שהם גם מעבר לאינטרס
המצומצם של השכונה .מושיק ציין שיש מקום שמי שיהיה חבר בוועדת
המשנה לפיתוח יתייחס גם לנושאים שחורגים מהשכונה.
תומר ציין שאנחנו לא יכולים להרפות מנושא פיתוח המרכז המסחרי.

הוועד יופעל באמצעות ועדות
משנה קבועות :ועדת משנה
לחינוך; ועדת משנה לפיתוח;
ועדת משנה למבני ציבור.
ועדות משנה נוספות יוקמו אד-
הוק לפי צורך ,לאחר קבלת
החלטה בעניין על ידי הוועד.

קביעת תקנון לוועד – פרק יו"ר הוועד
 .1ירום הציע שכל מכתב וכל סיכום ישיבה יובאו לעיון ולאישור יו"ר
הוועד .ציין שלדעתו יו"ר הוועד הוא הפנים של הוועד כלפי חוץ .יידוע
היו"ר בזמן אמת בכל נושא חשוב הן מן הבחינה הפומבית והן כדי לוודא
שתמיד יש לפחות גורם אחד שיודע מי עושה מה.
 .2הדיון חרג מנושא פרק היו"ר בתקנון .תומר ציין שלעתים קורה שגורמים
שונים תוקפים את הוועד ברשתות החברתיות .הוסיף שאנחנו לא
משקפים מספיק לתושבים את הפעילות שאנחנו עושים .תומר הציע

בחירות ליו"ר הוועד ייערכו אחת
לשנה.
כשיר לשמש כיו"ר מי ששימש
כחבר ועד בשנה שלפני העמדתו
לבחירה.
לא ייצא מכתב מטעם הוועד או
דיווח רשמי של הוועד בלא אישור
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להוציא פוסט עדכון תקופתי (אחת לשבוע או לשבועיים) ,שמטרתו היא של יו"ר הוועד.
לדוור לתושבים מה נעשה .אחרת ,יכולים להיות פספוסים .אם יש אדם
שפותח כל הזמן קריאות בנוגע לבורות בכביש ואנחנו כוועד לא יודעים
מזה ,יש עם זה קושי.
 .3הוצע להשתמש בעמוד הפייסבוק של הוועד על מנת להעלות פוסטים
תקופתיים בתדירות קבועה ,למטרת עדכון שוטף של התושבים.
 .4ירום הציע שבחירות ליו"ר הוועד ייערכו אחת לשנה ,ושכשיר לשמש יו"ר
רק מי ששימש לפחות שנה אחת קודם לכן כחבר ועד.
 .5לימור הזכירה שבישיבת הוועד הקודמת נבחר יניב מנצור לשמש כיו"ר
הוועד.
.6

קביעת תקנון לוועד – פרק הצטרפות והפסקת חברות בוועד
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

אורן סיפר על המתכונת שבה מתקיימות הפגישות של ועדת משנה
לחינוך :החלטות מתקבלות על ידי חברי ועדת חינוך ,אבל הפגישות
הפנימיות פתוחות להשתתפות כלל התושבים – אשר יכולים להגיע,
להשקיע מזמנם ולהשפיע.
ירום ציין  3תתי-פרקים בקשר עם נושא זה בתקנון ,שמצריכים
התייחסות :כשירות לשמש חבר ועד; קבלה לחברות בוועד; הפסקת
חברות בוועד .לגבי הפסקת חברות בוועד – יש לשקול הפסקת חברות
אוטומטית בהתקיים תנאים מסוימים ואפשרות להחליט על הוצאה
מחברות בוועד.
בנושא כשירות לשמש כחבר ועד ,ירום ציין שיש להחליט מי יכול
להצטרף – האם שוכר נכס בשכונה ,האם בעל נכס בשכונה שאינו גר בה
בפועל ,האם מי שיש לו עניין כלשהו בשכונה.
יניב ציין שהמטרה היא להכניס לוועד את כל מי שמבקש להשפיע על
פיתוח השכונה .אבל אין מקום להכניס מי שרק מנסה להתריס ,לסכסך
ולתקוע טריז .אורן העיר שיכול להיות שכן אפשר להכניס לוועד גם מי
ש"מקים קצת רעש" .יניב השיב שהפגישה היום ,במשך יותר משעתיים,
מתקיימת בכבוד ,ויהיה קושי לקיים פגישות ולהתנהל עם אדם שמטרתו
היא רק לגרום לסכסוך או אדם שמבקש רק להשמיע את דעתו ולכפות
את דעתו מבלי להקשיב לאחרים.
בנושא קבלה לחברות בוועד ,לימור ,תומר ואלעד מציעים לאפשר לכל מי
שרוצה להצטרף ,לפי המנגנון הבא :ישיבות הוועד וישיבות ועדות
המשנה יתקיימו באופן תקופתי .כל מי שירצה יוכל להגיע לישיבות
האלה ,ולהיות נוכח בהן כמשקיף .אדם שיגיע ל 3-ישיבות ברצף ,יתקבל
לחברות בוועד.
ירום העיר ששימוש במנגנון כזה עלול לגרום ל"התפקדות" של קבוצה
גדולה ,באופן שלאחר  3ישיבות היא למעשה תהפוך להיות הרוב בוועד,
והגורם שנותן את הטון .במענה לכך השיבו תומר ,רפאל ואלעד
שהסבירות שזה יקרה היא נמוכה ,לפחות באקלים הנוכחי .יניב הוסיף
שהוא ישמח אם אכן תהיה היענות רבה וגילוי מעורבות מצד כמה שיותר
מתושבי השכונה.
רפאל הציע – ניתן יהיה להורות על שינוי פרק ההצטרפות והפסקת
חברות בתקנון ,ברוב של  70%ממייסדי הוועד ,שהם משתתפי הישיבה
היום (מייסדי הוועד ייחשבו למייסדים ,כל עוד הם משמשים כחברי
ועד).
רפאל הציע לערוך טופס בקשה להצטרפות לחברות בוועד ,על מנת
שטופס זה ישמש כהיכרות בסיסית עם מי שמבקש להצטרף.
הוצעה הצעה :הוצאת חברים מהוועד תהיה בשני מקרים )1( :ברוב של

הוחלט שכשיר לשמש כחבר
בוועד – בעל נכס בשכונה או
תושב (דייר) השכונה.
הוחלט שקבלה לחברות בוועד
תהיה על פי המתכונת שהוצעה –
הגעה ל 3-ישיבות ברצף ,כאשר
מניין הישיבות יחל להיספר
לאחר מילוי טופס הכרות.
הוחלט שהפסקת חברות בוועד
תהיה בשני מסלולים :מסלול
יזום של הצבעה ברוב של 70%
מקרב חברי הוועד הנוכחים
באותה ישיבה; מסלול אוטומטי
שוטפת
אי-השתתפות
של
בפעילות הוועד.
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 70%מאותה ישיבה שבה מתקיימת הצבעה; או לאחר אי-הגעה ל2-
ישיבות ברצף.
 .10עופר העיר שצריך יהיה להודיע מראש על כוונה להצביע על הפסקת
חברות בוועד של מישהו ,לפני הישיבה שבה תתקיים ההצבעה.
 .11התקיים שיח בנושא מהן הישיבות שאותן סופרים במניין הישיבות
לעניין הפסקת חברות אוטומטית – ישיבות ועדה או ישיבות ועד כללי.
.7

קביעת תקנון לוועד – ישיבות הוועד
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.8

יניב הציע שישיבות שוטפות וקבועות של הוועד ייערכו אחת לרבעון.
ישיבות של ועדות המשנה ייערכו אחת לחודש.
אם יוגשו בקשות להצטרף לחברות בוועד ,יו"ר הוועד יעדכן על כך
מראש לפני הישיבה וידאג למילוי טופס הצטרפות.
בכל ישיבה של ועדת משנה ,לרבות ישיבה עם גורמי חוץ ,יהיה נוכח יו"ר
הנושאים שנדונו יוטמעו בתקנון
הוועד או יו"ר ועדת המשנה הרלוונטית.
תומר הציע שבכל ישיבת ועד יהיו נוכחים לפחות  2חברים מכל ועדת
משנה.
הוצע שלפני כל ישיבת ועד (ישיבה רבעונית) ,יפיץ יו"ר הוועד סדר יום
לפחות שבועיים מראש.
ייקבע בתקנון נוהל לניהול פרוטוקול ישיבה ,אישורו ופרסומו.

נושאים כלליים
 .1יניב העלה את נושא הצורך להיות נוכחים בישיבות מועצת העירייה ,כדי תסודר רשימה לצורך הגעה
לדעת מכלי ראשון מה מתרחש בעיר ובשכונה .הציע שבכל ישיבת מועצה שוטפת לישיבות מועצת העירייה
יהיה נוכח לפחות חבר ועד אחד ,לפי רשימת תורנות שתסודר בין חברי
הוועד.
 .2עופר העיר שהוא כבר כיום מגיע לישיבות.

העתקים:
משתתפי הישיבה.
תושבי השכונה.
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