 7בדצמבר 2019
פרוטוקול ישיבת ועד מס' 03-19
תאריך הישיבה:

יום שבת  30נובמבר  2019שעה 23:20 – 21:00

נושא הישיבה:

קביעת תקנון לוועד – אישור סעיפים מתוך התקנון המוצע; נושאים שוטפים

מקום קיום הישיבה:

שכונת שרונה

בהשתתפות:

רפאל קיפרמן ,אורן גיא ,יונתן שלם ,חני בלייכר ,ליאת שחר ,יניב מנצור ,עופר
ישראל ,ירום שגן ,אלעד בוסקילה ,אורי בלולו

רשם:

ירום שגן

מס'

סיכום

דיון
 .1נושא שוטף – אתר האינטרנט
.1

.2

.3

.4

.5

ירום מבקש "ליישר קו" בנושא אתר האינטרנט .בחודשים האחרונים
נעשתה עבודה שקטה על הקמת האתר ,שמטרתו המרכזית היא ריכוז
מידע בנוגע לשכונה ,והגברת השקיפות של פעילות ועד השכונה.
ירום מעדכן בהיבטים סטטיסטיים בנוגע לאתר .לפני כחודש עלה האתר
לאוויר ,ועד כה – על פי נתוני גוגל אנליטיקס – הוא נחשף לכ930-
גולשים ייחודיים .כיום מערכת גוגל אנליטיקס סופרת "גולש ייחודי" לפי
המכשיר שבו נעשה שימוש .כך שאם יש אדם שנכנס לאתר הן ממחשב
ביתי והן ממכשיר סלולרי ,המערכת של גוגל אנליטיקס תספור אותו כ2-
משתמשים .לכן ,כנראה שהיקף החשיפה הוא מעט נמוך יותר ,אך לא
בהרבה .מבין  930הגולשים הייחודיים 813 ,מתוכם נכנסו לאתר דרך
מכשיר סלולרי .כך שכפי הנראה ,החשיפה לאתר היא לכ 800-אנשים,
בחודש הראשון.
כצפוי ,העמודים שבהם היו הכי הרבה צפיות הם העמוד הראשי ,ולאחר
מכן עמוד "תושב החודש" ,ועמודי "הוועד מעדכן" .זה היה צפוי ,כי שני
העמודים האחרונים ("תושב החודש" ו"-הוועד מעדכן") הם עמודים
שבהם יש תוכן דינמי ולא תוכן סטטי.
כ 50%-מהגולשים הגיעו דרך קישור ישיר (לחצו על קישור שהופץ
בוואטסאפ או הקלידו את הכתובת בעצמם) ,וכ 50%-הגיעו דרך פייסבוק
(קישור שהופץ בעמוד הפייסבוק של הוועד) .גולשים בודדים הגיעו לאתר
דרך חיפוש בגוגל .ירום מעדכן שקידום אתרים בגוגל הוא נושא מאוד
מורכב ,מקצוע של ממש ,שמפרנס יפה אנשים רבים .מאחר שלוועד אין
כיום משאבים כספיים ,הוא יעשה כמיטב יכולתו על מנת לקדם את
האתר ,בכלים המוגבלים ובידע המוגבל שברשותו.
ירום מבקש שכמה שיותר מבין חברי הוועד ייקחו חלק בפעילות האתר.
כיום ,מרבית העדכונים שבעמוד "הוועד מעדכן" נכתבו על ידי ירום
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כמנהל האתר ,ורק עדכונים בודדים נכתבו על ידי מיכל ויניב .האתר
שייך לכל חברי הוועד ,ויצירת תוכן רלוונטי ועדכני לתושבי השכונה הוא
מפתח לקידום האתר וליצירת שקיפות וחשיפה מיטביים של פעילות
הוועד .לכן ,אם יש חבר ועד שיודע על פעילות מיוחדת שתתקיים בשכונה
או בעיר (בין אם הוא יוזם אותה ובין אם אחר יוזם אותה; בין אם היא
תתקיים בעתיד ובין אם היא התקיימה לאחרונה) – ניתן ורצוי להוסיף
על כך עדכון בעמוד "הוועד מעדכן" .ירום יסייע לכל חבר ועד שירצה
להוסיף עדכון רלוונטי ,מן הבחינה הטכנית.
 .6חני מעדכנת שלפני כשבועיים הגיע צלם לספר על  2משפחות ,ולצלם
תמונות מן השכונה .פרסום על פעילות קהילתית כזו באתר הוועד ,עשוי
להיות נחמד ולחזק את הקהילתיות.
 .2נושא שוטף – מיגון אקוסטי כלפי כביש 57
 .1לפני כשבועיים הפיץ הוועד מכתב אל הוועדה המקומית כפר יונה ,ובו
הוא הזכיר את ההנחיה של הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מלפני חצי
שנה .ירום מזכיר שההנחיה הייתה להקים לאלתר מיגון אקוסטי בין
השכונה לבין כביש  ,57ועל פני הדברים הדבר לא בוצע.
 .2במכתב ביקש הוועד את התייחסות הוועדה המקומית לדברים ,והתריע
שאם לא תתקבל התייחסות עד לתאריך שננקב במכתב ,עשוי הוועד
לפנות לוועדה המחוזית.
 .3המועד למתן התייחסות חלף ,ותשובה לא הגיעה .יניב יפנה לעירייה
פיזית עם המכתב שנשלח ויבקש תשובות.
עדכון מתאריך  :3.12.2019התקבלה התייחסות העירייה .העירייה דוחה את
הטענות ,וסבורה שלא מדובר בהנחיה מפורשת שניתנה על ידי הוועדה
המחוזית .הוחלט בהתייעצות בין חברי הוועד להמתין לקבלת פרטים נוספים
מצדדים שלישיים ,ולפיהם להמשיך את ההתנהלות מול העירייה והטיפול
בנושא.
 .3פיתוח השכונה
 .1מתקיים שיח חופשי בנושא (היעדר) פיתוח השכונה ,מדרכות לא תקינות,
פיתוח כיכרות וכד'.
 .2עופר מציין שקצת הורדנו הילוך בנושא פיתוח השכונה לאחרונה ,ועלינו
לחזור ולהעלות דרישות מול העירייה .יונתן סבור שעלינו להיות יותר
אסרטיביים בנושא הזה .אלעד מציע ליזום פנייה מסודרת לעירייה,
ולבקש לקיים סיור בשכונה ולקדם את פיתוח השכונה ,בפרט כיכרות
ורחובות ראשיים.
 .3ירום משבח את ליאת ,שלקחה על עצמה לטפל בפניות תושבים
באמצעות המייל .המענה שהיא נותנת הוא מסודר ,מפורט ומהיר .אורן
מצטרף ואומר שהנושא הזה מאוד חשוב ,ועלינו להיות מסוגלים לתת
מענה לתושבים שפונים.
 .4קביעת תקנון לוועד – כללי
 .1הנושא המרכזי שלשמו התכנסנו היום הוא קביעת תקנון לוועד.
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 .2בישיבת הוועד מחודש יולי האחרון גובשו עקרונות כלליים לתקנון.
בעקבותיהם ערך ירום טיוטה של תקנון ,שהובאה לעיון חברי הוועד
ולהצבעה .הצבעה על סעיפים ,כולל תיקונים ,נערכה בישיבת הוועד
מחודש ספטמבר .מאחר שהישיבה הסתיימה ללא הצבעה על כלל
הסעיפים (למרות שהיא ארכה פרק זמן לא מבוטל) ,כונסה הישיבה הזו
כדי להמשיך את אישור התקנון.
 .3לפני הישיבה היום הופץ לחברי הוועד נוסח של טיוטת התקנון (כולל
סעיפים שאושרו עד כה וכולל סעיפים מוצעים) .חברי הוועד התבקשו
לעיין בטיוטה מראש ולרשום לעצמם הערות על מנת לייעל את הדיון.
בישיבה האחרונה סעיף  19היה הסעיף האחרון שאושר ,ועתה ממשיכים
לדון בסעיף  20והלאה.
 .5הצבעה על סעיפי התקנון – פרק ג'
.1
.2

.3

.4
.5

.6
.7

סעיף  – 20אורן מציע לקבוע מראש מועדי ישיבות .מתקיים דיון בנושא
מספר הימים שהישיבות ייקבעו מראש.
סעיף  – 21מתקיים דיון אם יש או אין צורך בסעיף ,היות שהציפייה היא
לקיים את הישיבות במקומות ציבוריים (מבנים או בחוץ) ,ולא בבתים
פרטיים .חני מציינת שאנחנו לא קובעים תקנון לשנה אחת או שנתיים,
ואין לדעת מה יהיה בעתיד הקרוב או הרחוק; אם תתאפשר ישיבה
במקומות כאמור או אם יהיה אילוץ של קיום ישיבות בבתים פרטיים.
מחליטים להשאיר את הסעיף.
אורן מציע לקיים תיקון בסעיף (21ג) ,ולקבוע שאחד מחברי הוועד,
שייקבע על ידי יו"ר ,ירכז את הרישום של מי שאינו חבר ועד ,שמעוניין
להשתתף בישיבה.
סעיף  – 22אין הערות.
סעיף (23ד) – מתקיים דיון בנושא משלוח טיוטת הפרוטוקול בדואר
אלקטרוני .עד כה ,הליך אישור הפרוטוקולים נעשה דווקא באמצעות
קבוצות מסרים מיידיים (וואטסאפ) ולא באמצעות דוא"ל .מחליטים
להוסיף חלופה שאישור הפרוטוקול יכול להיעשות גם "בדרך אחרת",
ולאו דווקא באמצעות דוא"ל.
סעיף  – 23אין הערות.
בישיבה הקודמת ,במהלך הדיון בפרק ג' ,אוהד הציע שיושב ראש ועדת
המשנה יחליט מי מבין חברי ועדת המשנה יגיע לפגישה עם גורמי חוץ.
באופן זה ,הפגישות עם גורמי החוץ תהיינה יעילות .נקבע שנושא זה יובא
לדיון בישיבה זו .לאחר דיון בנושא ,מחליטים לאשר את הצעת אוהד פה
אחד .אורן מעיר שיש הצדקה לכך ,שבפגישות של הוועד עם גורמי חוץ,
לא יגיעו תושבים שמצטרפים לוועד לראשונה ,אלא רק מישהו שנמצא
בתוך הוועד .כל תושב וכל אדם יכול לבקש עצמאית להיפגש עם גורמי
חוץ שונים ,אולם אם הפגישה נעשית במסגרת פעילות הוועד ,יש היגיון
שאותו אדם אכן יהיה חלק מהוועד.

סעיף  20מאושר – פה אחד.
סעיף  21מאושר – פה אחד.
סעיף  22מאושר – פה אחד.
סעיף  23מאושר – פה אחד.

 .6הצבעה על סעיפי התקנון – פרק ד'
סעיף  24מאושר – פה אחד.
 .1סעיף  – 24מאושר פה אחד.
 .2סעיף  – 25כיום הסעיף קובע כי מי שמגיע ל 3-ישיבות עוקבות של ועדת סעיף  25מאושר – ברוב דעות.
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.3

.4
.5
.6

.7
.8

.9

.10

משנה מצטרף לוועד .זאת ,מאחר שהציפייה היא שעיקר הפעילות
תיעשה בוועדות המשנה ,והוועד יתכנס אחת למספר חודשים .אורן מציע
לשנות את נוסח הסעיף ,כך שיהיה די בנוכחות של  3ישיבות עוקבות,
ללא התייחסות לשאלה אם מדובר בישיבה של ועדת משנה או ישיבת
ועד .רפאל מציע להתנות הצטרפות בנוכחות ב 3-ישיבות ועדת משנה,
בשנה קלנדרית.
בעד הצעת רפאל – רפאל ,יונתן.
בעד הצעת אורן – חני ,ליאת ,עופר ,אורן ,אורי.
נמנעים – ירום ,אלעד.
נקבע – הצטרפות לוועד תהיה אוטומטית ,לאחר נוכחות ב 3-ישיבות
עוקבות של ועדת משנה או של הוועד ,ובלבד שמתקיימים תנאי הכשירות
כפי שנקבע בתקנון.
דובר על כך שהחיוב להגיע לישיבות חל רק על ישיבות מן המניין ,אשר
מצופה שמועדיהן יהיו ידועים מראש ,וניתן יהיה להיערך לכך .אם קיים
נושא דחוף שמצריך כינוס של הוועד או של ועדת משנה ,הרי שיהיה
מדובר בישיבה שלא מן המניין ,ואין לזקוף לחובת מי שאינו יכול להגיע
בהתראה קצרה ,את אי-זמינותו.
אורן מעיר שיש מקום להוסיף הגדרה "חבר ועד".
אלעד מעיר שכל חברי ועדת משנה צריכים להגיע לישיבות הוועד.
סעיף (26א) – הסעיף קובע שאי-הגעה ל 2-ישיבות ברצף ,מפקיעה את
החברות בוועד .הסעיף נועד לגרום לכך ,שרק מי שאכן לוקח חלק פעיל
בפעילות הוועד ,יוסיף ויהיה חבר בוועד .חני מציעה לתקן לאי-הגעה ל3-
ישיבות ברצף ,על מנת ליצור הלימה עם תנאי הקבלה לוועד .הצבעה על
הסעיף ,כולל הצעת חני – מאושר פה אחד.
סעיף (26ב) – מאושר פה אחד.
סעיף  – 27סעיף זה עוסק בהפסקת חברות של חבר ועד ,באופן יזום
("הדחה") .הסעיף עוסק בנסיבות שבהן תתאפשר הפסקת חברות,
ובעיקרו של דבר קובע שאם קיים חבר ועד שאינו מקיים את הוראות
התקנון ,או אם קיים חבר ועד שפוגע בוועד – אין הצדקה להמשך
חברותו .הוועד הוא התארגנות וולונטרית משותפת ,ואף אחד לא פועל
על דעת עצמו או מציג את דעתו האישית כעמדת הוועד .הסעיף קובע
פרוצדורה נוקשה יחסית להדחה ,ובין היתר מאפשר לאותו אדם לטעון
כנגד הדחתו .מאושר פה אחד.
סעיף  – 28הסעיף עוסק בחידוש חברות לאחר הפסקה באופן אוטומטי
או הפסקה באופן יזום .מועלית הצעה להוסיף אפשרות של השהיית
חברות בוועד ,בשל נסיבות אישיות ,בסמכות יו"ר הוועד .ההצעה
מאושרת ,ותתווסף במקום המתאים בתקנון ,כסעיף (26ג).
סעיף  – 29מאושר פה אחד.

סעיף  26מאושר – פה אחד.
סעיף  27מאושר – פה אחד.
סעיף  28מאושר – פה אחד.
סעיף  29מאושר – פה אחד.

 .7הצבעה על סעיפי התקנון – פרק ה'
סעיף  30מאושר – פה אחד.
 .1סעיפים  34 – 30עוסקים בסמכויות יו"ר הוועד .מתקיימת עליהם
סעיף  31מאושר – פה אחד.
הצבעה כמקשה אחת .אין הערות .מאושרים פה אחד.
סעיף  32מאושר – פה אחד.
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סעיף  33מאושר – פה אחד.
סעיף  34מאושר – פה אחד.
 .8הצבעה על סעיפי התקנון – פרק ו'
 .1סעיף  – 35מאושר פה אחד.
 .2סעיף  36עוסק בהנחיות לשינוי התקנון .ככלל ,מוצע לקבוע שסעיפי
התקנון ישונו ברוב דעות .עם זאת ,הועלתה במקביל האפשרות
התיאורטית (גם אם לא בהכרח המעשית) ,של הצטרפות של קבוצה
גדולה של אנשים לוועד ,ו"השתלטות" על הוועד .אפשרות זו עשויה
להיות מעשית ,אם הוועד אכן יצליח לייצר שיתוף פעולה איכותי וטוב
עם העירייה ועם גורמי חוץ אחרים ,ובמקרה כזה יתגבר האינטרס של
אנשים מבחוץ להיכנס אל תוך הוועד ,ולהשתמש במנגנון הזה לקידום
צרכים ואינטרסים שהם לאו דווקא הצרכים והאינטרסים של תושבי
השכונה .לפיכך ,ועל מנת למנוע "השתלטות" על המנגנון שנקרא "ועד סעיף  35מאושר – פה אחד.
שכונת שרונה" ,הוצע כי כחריג לכלל שסעיפי התקנון ישונו ברוב דעות ,סעיף  36מאושר – פה אחד.
יש מקום לקבוע שפרק ד' לתקנון ,העוסק בהצטרפות והפסקת חברות,
ישונה אך ורק על ידי חברי הוועד הנוכחיים ,אשר גילו יוזמה ופעלו
במסגרת הוועד עוד טרם מיסודו הפורמלי ,ואשר היו שותפים ביצירת
התקנון .ההצעה מאושרת פה אחד.
 .3אורן ,חני ויניב מציעים ,שלשם קיום הוראות התקנון ,ובפרט הצטרפות
והפסקת חברות ,יש לקבוע גאנט שנתי של ישיבות מן המניין של הוועד
וישיבות מן המניין של ועדות משנה .בהתאם לכך ,יש לפרסם את מועדי
הישיבות באתר האינטרנט מבעוד מועד .יניב וירום יישבו על גאנט
כאמור ,לקראת תחילת שנת  ,2020בהתייעצות עם חברי הוועד.

העתקים:
משתתפי הישיבה.
תושבי השכונה – באמצעות אתר האינטרנט של ועד שכונת שרונה וקבוצות וואטסאפ.
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