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פרוטוקול ישיבת ועד (שלא מן המניין) מס' 3-21
תאריך הישיבה:

יום שלישי  27אפריל  2021שעה 23:15 – 21:00

מקום קיום הישיבה:

אצל ליאת

בהשתתפות חברי הוועד:

יניב מנצור ,ליאת שחר ,חני בלייכר ,ירום שגן ,יונתן שלם

חברי ועד שנעדרו:

אלעד בוסקילה ,תומר שזר ,דנה פילבר ,רפאל קיפרמן ,אירינה נמירובסקי,
לימור מאירוביץ ,עופר ישראל ,אורי בלולו ,מיכל הירש ,נטלי בלולו

רשם:

ירום שגן

תפוצה:

משתתפי הישיבה; תושבי השכונה

מהלך הישיבה:
ירום אומר שהישיבה היום קצרה וממוקדת בשני נושאים – האם להקים עמותה ולאן פניו של הוועד.
 .1לאן פניו של הוועד ,מנגנון החברות בוועד ,ניהול קבוצת ההודעות והחברים
יניב מציין שבשבוע שעבר הוא נפגש עם כמה תושבים ,והופתע לגלות שחלק גדול מהם לא מודע לפעילות
שמתקיימת בעיר :למחלוקות הקיימות עם העירייה בנושאים שונים (למשל – הארנונה) מצד אחד ,ולשיתופי
הפעולה עם העירייה ואגפיה השונים מצד שני (למשל – בקידום הניקיון ,הפיתוח וחיזוק הקהילתיות
בשכונה) .חלק גדול מהתושבים אינו מודע לפעילות שמתקיימת בשכונה ולפעילות הוועד ,ובכלל זאת
הפעילות עם המרכז הקהילתי.
הנקודה שחשוב ליניב לציין זה שיש קושי להמשיך בפעילות שלנו מבלי שאנחנו מוודאים שתושבים מכירים
את הפעילות .אם לא "נצא החוצה" אין לנו סיכוי להשפיע ,ולא צריך אותנו בכלל .אנחנו חייבים להיות עם
הפנים לתושבים ,ולהיות פעילים באופן שוטף .המצב שבו חברות בוועד צומחת רק מעצם נוכחות בישיבות
היה אולי טוב לעבר ,אבל הוא כבר לא מספיק היום.
ליאת מעירה שאנחנו לא מספיק מכירים את התושבים .מציעה לקיים פגישות וישיבות בפארק ,באמפי .יונתן
מציע לייצר איזושהי פעילות שתאפשר לנו להכיר טוב יותר את התושבים ,ולתושבים להכיר טוב יותר אותנו,
ולהיעזר בנו .יניב מציין שאם יש לנו  16 – 15חברים בוועד ,אבל לא כולם באמת פעילים ,אז אולי צריך לקיים
חילופי משמרות בוועד ,ולהכניס אנשים חדשים שבאמת רוצים לפעול לטובת השכונה .לחלק נכבד מהחברים
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הנוכחיים בוועד יש רצון טוב וכוונות טובות ,אבל זה לא מקדם את הפעילות שלנו ,ולעתים אף פוגע במהות
הפעילות ובצורך בנו.
יונתן מעיר שחייבים לצאת לרחוב .כל הנוכחים בישיבה מסכימים .עולים בישיבה רעיונות כיצד לחבר
תושבים לפעילות הוועד .יונתן מציע לערוך פליירים ולהציב אותם בבניינים המשותפים ,וכן לקיים כנס
תושבים .יניב שואל – מה יקרה אם נקיים כנס ,ולא יגיעו מספיק אנשים .איך נחשוף כנס כזה ואיך נפרסם
אותו .יניב מוסיף שלא מעט תושבים מבקשים סיוע מהוועד ,אך לא כולם מבצעים פעולה אקטיבית לשיפור
תנאי המחייה והסביבה שלהם ,וחבל .התושבים הם הכח המניע לפעילות שלנו .יונתן מציין ,שאם באמת לא
יגיעו אנשים ,אז יכול להיות שאין צורך בוועד.
חני מציינת שביחס לשאלה אם צריך ועד או לא צריך ועד ,אז אין ספק שצריך .בשכונה כזו גדולה ,שיש בה
הרבה התעסקות ושצריך לדאוג לה באופן מיוחד ,מובן שיש מקום לקיים התארגנות שתדאג באופן ספציפי
ונקודתי לשכונה .אבל לא צריך רק התארגנות ,אלא גם צריך כח .חני מוסיפה שאולי במקום לתלות פליירים
פיזיים ,צריך לייצר פלייר דיגיטלי ,ולהפיץ אותו בקבוצות וואטסאפ.
ליאת מעירה שיש מקום לשקול קיום כנסים שוטפים ,מעת לעת ,ולשקול לאפשר גם שיתוף ישיר ופעיל של
התושבים שמגיעים לכנסים ,על דרך של הצבעות ביחס לפעילות הוועד.
ירום מציין שבעת הזו הפעילות הנוכחית של הוועד לא מיטבית ,ולתחושתו לא בטוח שבמצב הנוכחי יש צורך
בוועד .יונתן מוסיף ,שלפני שיש פעילות ועד ,חייבים לייצר קהילה .חני אומרת שדרך החינוך ניתן להתניע
הרבה מאוד דברים.
החלטה – באחריות יונתן ,יניב וליאת לערוך פלייר ולהפיצו בשכונה .בפלייר יצוין תאריך לכנס תושבים
שיאורגן על ידי הוועד.
 .2הקמת עמותה – כן או לא
מתקיים שיח פתוח וממושך בשאלה אם להקים עמותה או לא.
החלטה – מתניעים הליך של הקמת עמותה.

הישיבה הסתיימה בשעה .23:15
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