 19מאי 2021
פרוטוקול ישיבת ועד (מן המניין) מס' 4-21
תאריך הישיבה:

יום ראשון  9מאי  2021שעה 22:30 – 21:15

מקום קיום הישיבה:

פארק שרונה

בהשתתפות חברי הוועד:

יניב מנצור ,ליאת שחר ,חני בלייכר ,ירום שגן ,נטלי בלולו ,עופר ישראל,
מיכל הירש ,אירינה נמירובסקי

חברי ועד שנעדרו:

אלעד בוסקילה ,תומר שזר ,דנה פילבר ,רפאל קיפרמן ,יונתן שלם ,לימור
מאירוביץ ,אורי בלולו

כן נכחה:

עדי כרמלי

רשם:

ירום שגן

תפוצה:

משתתפי הישיבה; תושבי השכונה

מהלך הישיבה:
ישיבת ועד מן המניין.
 .1עדכון לגבי הדיון היום בעתירה בנושא המיגון האקוסטי
יניב וירום מעדכנים לגבי הדיון שהתקיים היום בעתירה .מסבירים שהיום התקיים דיון מוקדם ,שמטרתו
בד"כ למקד את השאלות שבמחלוקת ,ולבחון אם אפשר לסיים את התיק כבר בשלב מוקדם ,בדרך כזו או
אחרת .בית המשפט החליט בסוף הדיון המוקדם לקבוע את התיק לדיון בעתירה בעוד כחצי שנה ,והוא הורה
לצרף להליך צדדים נוספים.
 .2מנגנון הצטרפות והפסקת חברות בוועד
ירום מעיר שכבר בפגישה הקודמת דיברנו על כך שמנגנון ההצטרפות והפסקת החברות אינו מיטבי .מתקיים
שיח בנוגע למנגנון אפשרי ,ומדברים על אפשרות לקבוע אותו על דרך של הקמת עמותה.
עופר מעיר שאנחנו כוועד צריכים לוודא שכל התושבים מכירים את הפעילות שלנו .עדי מוסיפה שבאמת לא
מכירים מספיק את הוועד בשכונה.
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 .3שיתוף פעולה עם עובדי העירייה
יניב נותן כדוגמה אירוע שהתקיים היום בשכונה ,ביחס להשלכת פסולת .מוסיף ומציין שהאירוע התנהל
בצורה טובה ,לא מעט בזכות מעורבות ויצירת קשר בסיוע של  2חברי ועד .יניב אומר שבעירייה יש עובדים
נהדרים ,שרוצים לעזור ולסייע ,שרוצים לעשות טוב ,וחשוב לחזק את הקשר עמם.
 .4הקמת עמותה
מיכל שואלת מתי ואיך מקדמים את הקמת העמותה .לדעתה יש להקמת עמותה יותר יתרונות מאשר
חסרונות .מבקשת לדעת מה צריך לעשות כדי להתניע את התהליך .מיכל מציינת שהקמת עמותה עשויה
לאפשר גיוס כספים .גיוס כספים יאפשר לנו לערוך אירועים לתושבים .עריכת אירועים לתושבים תחזק את
הקהילתיות בשכונה.
מיכל מוסיפה שאנחנו צריכים לפעול ב 2-ערוצים .חלק מאיתנו צריכים לעבוד על עריכת תקנון ,ואילו החלק
השני צריך לארגן את מפגש התושבים .במפגש התושבים יניב מציע לספר על מה שעשינו עד כה ,מה קיים
בשכונה ומה מתוכנן להתקיים בעתיד .מיכל מציינת שמעבר לצורך לספר לתושבים מה קורה ,אנחנו צריכים
לשמוע אותם.
מיכל מחלקת את הנוכחים לשתי קבוצות – מפגש תושבים :ליאת ,יונתן ,עדי ,עופר ,אירינה ,יניב; הקמת
עמותה :מיכל ,ירום.
מיכל מבקשת לקבוע לוחות זמנים .עד ה 20-במאי ,כל מי שהתנדב היום להתניע את מפגש התושבים ,יגיע
עם תכנית והזמנה .מיכל וירום עד ה 30-במאי ,יעיינו בחומרים רלוונטיים ויכינו מסמך ראשוני של תקנון
לעמותה.

הישיבה הסתיימה בשעה .22:30
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