דגשים ופרויקטים חדשים
בתוכניות עבודה לשנת 2015

חברי הנהלה יקרים,
המסמך המונח לפניכם ,מסכם תהליך בו ועדות המינהל הגדירו יעדים יחד עם רכזיהן-
בהתאם לחזון הועדות ,ופיתחו פרויקטים חדשים לשנה הקרובה כדי לממש את חזונם.
תודה גדולה ליושבי ראש הוועדות אשר תרמו מזמנם ומהבנתם והובילו את כתיבת התכניות.
תודה נתונה גם לרכזים אשר עמלו במסירות ובעין מקצועית על הפקת התכניות
אשר יביאו לידי מימוש את חזון הועדות.
הדס יולס-קדם
מ"מ מנהל המינהל

חזון המינהל
שכונות הגבעה הצרפתית  -רמות אשכול ,שכונות
פלורליסטית ,מכבדות ,יוצרות ומתפתחות,
שתושביהם גאים לחיות בן ושותפים פעילים
בעיצובן ושגשוגן.

דגשים לשנת העבודה 2015
גיוס משאבים
גיוס עד  100,000ש"ח נוספים לפעילות השוטפת.
אוכלוסייה חרדית
גיוס רכזת תרבות תורנית ,אשר תקיים פעילויות
ייעודיות לאוכלוסייה החרדית ברמת אשכול.

תחום חינוך
יו"ר – מירב אלבז רפפורט
רכזות:
הדס יולס-קדם )גיל רך(
יעלה שקלאר )קשר עם מוסדות חינוך(
ענבל זידר )ילדים ונוער(

תחום חינוך
אנו מאמינים כי 'שווה להשקיע בחינוך' .אחד השירותים החשובים בקהילה ובמיוחד בשכונה הרוצה להיות
מוקד משיכה למשפחות צעירות היא תחום החינוך .בנוסף לאיכות השירות לתושבים בתחום משמעותי זה,
ההשקעה של היום תהיה מניבה עד מאוד מחר מפני ששדרוג המסגרות ופתיחת מרכזים חדשים לילדים
בכל הגילאים תגביר את הרישום למסגרות והפעילויות ותשמש כעוגן כלכלי למינהל.
הקמת מרכז לגיל הרך:
גיוס כספים לשדרוג מתחם הג'מבורי ,והקמת בתוכו שני מתחמי פעילות המיועדים לשתי קבוצות גיל.
חדר יום הולדת :שיווק חדר לימי הולדת.
שדרוג מסגרות הגיל הרך:
הקמת ועדה אשר תחשוב מה ניתן ודרוש לעשות על מנת לשדרג את פעוטוני המינהל ,ובדרך זו להעלות את
הרישום.
הקמת מרכז למידה וחוויה:
הקמת מרכז למידה לילדים ובני נוער ,אשר יופעל ע"י מתנדבים )תלמידי תיכון ,סטודנטים והורים( במסגרתו
ייהנו התלמידים משעורי עזר ,עזרה בהכנת שעורי בית וכן מפעילויות חברתיות חווייתיות.
בית ספר בקהילה -קיום אירועים משותפים בין בתי הספר והמינהל הקהילתי
הרחבת ועיבוי שיתופי הפעולה עם בתי הספר בשכונה ,על מנת ליצור חיבור בין הגורמים השונים בקהילה .קיום
אירועים משותפים בבתי הספר ובמינהל הקהילתי ,בהם ייקחו חלק רבדים שונים של האוכלוסייה .לדוגמא קיום
פורימון בשיתוף בתי הספר ותנועות הנוער בשכונה.

תחום ילדים ונוער
המינהל הקהילתי רואה את עצמו כבית לכלל בני הנוער
בשכונה
חיבור כלל בני הנוער לפעילות שכונתית
בעזרת פעילויות ומקום מפגש קבוע ,נגבש את הנוער שנמצא
בתנועות הנוער ,והנוער שאינו שותף לפעילות בתנועות .כך
נוכל לייצר פעילויות משותפות ומאתגרות ,הנותנות ביטוי
לצרכים ולרצונות של כלל בני הנוער בשכונות.

תוכנית מודעות לנוער
בסיוע רכזת של קידום נוער בעיריה ,נגיע לבני הנוער שאינם
נמצאים במסגרת בערבים ,ונעזור להם להתמודד עם האתגרים
הניצבים בפניהם בדרך הטובה ביותר.

תחום קהילה
יו"ר רונית כהן-גלוזברג
רכזת :הילית ישראל ,עובדת קהילתית
מטרתנו בוועדת קשרי קהילה הינה להגיע באמצעים שונים למקסימום תושבים בשכונה.
הגעה משמעותה הצבעה ברגליים ושימוש לפחות באחד משירותי המינהל השונים.
בשנתיים האחרונות פיתחנו כלים ושירותים מגוונים על מנת להגיע לאוכלוסייה מגוונת.
ככל שיותר תושבים יבואו במגע יומיומי עם המינהל כך הוא יהיה משמעותי להם.
בכוונתנו להמשיך לפתח הזדמנויות לקהלים נוספים להגיע גם השנה.
שותפויות
בכוונתנו להתמקד בפיצוח הקשר עם אוכלוסיית הסטודנטים בשכונה ועם מחלקות הקשורות באוניברסיטה.
אתר אינטרנט
חלל ההאב השכונתי
החל לפעול בסוף השנה הנוכחית ובכוונתנו למצב אותו ולהגיע לכמות מנויים קבועה בו.
גיוס כספים
פרוייקט ספר לדרך שהחל בשנה שעברה ופרוייקט בקבוקי הפיקדון גבו מעל  ₪ 2000בשנה הנוכחית.
ערב הוקרה
לאחר עשייה של שנתיים ניתן לפרגן למתנדבים הרבים ששותפים בעשייה בשכונותינו סביב פעילות הוועדות.
קבוצה לאמהות יחידניות
פרויקטים ממשיכים:
עושים שכונה ,עניין שכונתי ,פורום ועדי הבתים ,עסק שכונתי ,מחקר חוסן קהילתי
פרויקטים שלא הניבו את התוצאות שקיווינו להן ולכן לא נשקיע בהם השנה:
הקשר עם קשרי קהילה באוניברסיטה היה דל למרות הפצרותינו .נפנה השנה לגופים אחרים באוניברסיטה.
הספרייה הקהילתית -הקהילה לא הצביעה בעדה ברגליים והיא התבררה כלא רלוונטית.
ניכר שגם בית הספר אינו מעוניין להמשיך בפרוייקט ,ונמצא דרכים אחרות לשתף איתו פעולה.

תחום פנאי
יו"ר :לאה בלנק
רכזות:
עדי אמון סיידון )גמלאים וספורט(
ענבל זידר)תרבות(
קרן פרץ)חוגים(

תחום תרבות
תכנית התרבות נבנתה מתוך רצון לשקף את התפיסה שתרבות בונה
קהילה .מטרתנו היא לבסס אירועים תרבותיים שיהפכו לעוגן בחיי
השכונה ,ויאפשרו לכלל הקהילות המתגוררות בשכונה לקחת חלק
במפגשים הבין-אישיים הנוצרים סביב התכנון ,הארגון וההשתתפות
באירועים.
מנוי הצגות לילדים:
מנוי שנתי למשפחות צעירות בעלות ילדים מעל גיל  .3המנוי יכלול 5
הצגות שנתיות ,וההורים ישלמו על כרטיס מנוי מוזל לכל ההצגות.
אירועי תרבות לבני :+50
קיום מספר אירועים גדולים לאורך השנה המיועדים לאוכלוסיית גיל
הביניים ,ובהם – ערב יום ירושלים עם ג'קי לוי ,ערב עם הסופרת דורית
רביניאן ביום האישה הבינ"ל ועוד.
אירועי שיא שכונתיים וביסוס מסורות תרבותיות:
מטרתנו היא ליצור מסורות שכונתיות המתקיימות בכל שנה ,ומושכות
אליהן את כל אוכלוסיות השכונה .למשל :שבתרבות ,שוק פורים ,חגיגת
שבועות ,חגיגות פתיחת וסיום הקיץ ,וכן הלאה.

תחום חוגים
תכנית חוגים מגוונת שתותאם למגוון
גילאים :גיל השלישי ,ילדים ופעוטות.
פתיחת  2חוגים חדשים לפי רעיונות שעלו
מהתושבים :חוג לגו ,חוג מהנדסים צעירים,
חוג תכשיטנות לגיל השלישי
שימור ותיחזוק מערך החוגים הקיים והגדלת
כמות המשתתפים

תחום ספורט
חיים בריא דרך יצירת מגוון פעילויות וחוגים
עידוד העיסוק בפעילות גופנית וקידום אורח .
ברמה גבוהה ומקצועית .המינהל יהווה בית חם לכל מי שמעוניין לעסוק בפעילות גופנית
זאת דרך מגוון מסלולים אטרקטיבים ומוזלים יותר משאר הגופים שפועלים בשכונה.
תוכניות עיקריות:
חשיפת חדר הכושר -כיום חדר הכושר מציע מחירים זהים לחד"כ אחרים הפועלים בשכונה
כדוגמאת מרכז לרנר .נשאף לבניית תכנית כלכלית חדשה במטרה להוזלת מחירים באופן
דרסטי תיצור אפשרות לכלל האוכלוסיה לעסוק בפעילות גופנית ובכך נוכל לקדם את
חשיבות אורח חיים פעיל.
"פנאי בפארק" פרוייקט ספורט במרחב הציבורי -קידום תכנית קיץ פעיל וחם ברחבי
השכונה -פעילויות ספורט מגוונות לכלל התושבים במרחבים ציבוריים של השכונה ללא עלות
במטרה להגברת תחושת הביטחון לצד חשיפת פעילויות שונות של המינהל.
•המשך פיתוח מרכז ההתעמלות קרקע ומכשירים-רכישת טרמפולינה חדשה וגיבוש מסלול
ההתעמלות האומנותית.
פרוייקט " שבת של כדורגל" שחוזר גם השנה למסדו תחת טורניר שכונתי – תיקצוב לטובת
הפעלת הפרוייקט במסגרת מקצועית :ביטוח ,חולצות למשתתפים ,אירגון וחלוקת גביעים
ומדליות ,אירוע שיא

תחום הגיל השלישי
"גימלאים במרכז" –אחוז גבוה מתושבי השכונה הינם גימלאים המעוניינים
בהצטרפות למעגל הקהילה והפעילויות הקיימות במינהל .השנה נשאף להיענות
לצורך גובר ביצירת פעילויות מותאמות ומוזלות עבור הגימלאים שידם אינה
משגת.
תכניות חדשות:
יצירת מסלול של פעילויות פנאי מותאמות במחירים מוזלים שיאפשרו לכלל אוכלוסיית
הגיל השלישי להנות ממסגרת חברתית המקדמת אורח חיים בריא ופעיל.
מועדון חברים "פינת ידידות" מטעם הקרן לידידות -בהמשך למכרז שהוגש ביולי
 2014צפי למתן סיוע ותקציב שנתי לטובת הקמת פינת ידידות ופעילויות שוטפות
לגימלאים.
סדרת מפגשים במחיר סמלי בעבור קורס הכרת המחשב לגימלאי השכונה-
צורך שעלה דרך מרכז המידע ותמיכה שפועל במינהל.
קהילה מטיילת -הפקת  2-3טיולים במשך השנה לרווחת הגימלאים במחיר שווה
נפש ובנוסף גיוס משלחת לפולין מחברי הקהילה של השכונה.

ביטחון
יו"ר -אלי רוזנפלד
רכז :זכי אושרי
השנה נתמקד בחיזוק התקשורת בענייני ביטחון בין המינהל לתושבי השכונה
ובין גופים רלוונטיים בשכונה ומחוץ לה לאיתור צרכים ופתרונות.
קבלת קהל מוגדרת ומסודרת להגברת התקשורת בין התושב למנהל בנושאי ביטחון.
חידוש צוותי מערך החירום הקהילתי ובליווי וועדות המינהל.
יצירת סדרי עבודה הדוקים עם השוטר הקהילתי.
סיורי לילה לבחינת נושא התאורה בשכונותינו.
שולחן עגול חודשי :מפקד המשטרה באיזור ,קבט"ים :שכונות האיזור,
אוניברסיטה ,בית חולים ,מלון דן ,פיקוד העורף והעירייה.
תכניות שלא יצאו לפועל:
פיתוח הכפר עיסאווייה לא ניתן לקידום במסגרת ועדת הביטחון של המינהל.
העברת נקודת המשטרה  -טרם יצא אל הפועל אך קיבל דחיפה משמעותית מהשר לביטחון פנים.

תחום תכנון אורבני
יו"ר עדי לוי
רכזת :מיה בן שושן ,מתכננת אורבאנית קהילתית
השנה בכוונתנו להתמקד במרחב הציבורי ובחזות השכונה
בשילוב אמנים צעירים ועוד לרווחת התושבים וככרטיס ביקור לבאים מן החוץ.
בינוי  :ליווי וקידום תכנון פיתוח מגורים במנחת המסוקים בהדסה.
פיתוח  :הקמת גן משחקים גבעת המבתר -מגרש שצ"פ ששת הימים  -תכנון ביצוע
שדרוג גן הפרטיזנים
קידום ביצוע שדרוג מרכז מסחרי רמת אשכול
קידום תכנון ביצוע מרכז מסחרי גבעה צרפתית
שדרוג חזית רחוב ופעילות במרחב הציבורי בשיתוף קולקטיב המבול
תשתיות  :המשך ריבוד וסלילה ברחובות  -האצ"ל ,הפרטיזנים והלח"י
חידוש סימונים בדרכים בכלל השכונה
בדיקת הנגשה לסטודיו אומנים גולי קניה
הסדרי חניה  -בדיקת התכנות לחניה מוסדרת ומתן פתרונות חניה
לתושבי רחובות עם בעיות חניה כדוגמת רח' הנחל
שימושים חורגים :המשך מעקב ודיווח לשימושים חורגים ברחבי השכונות

שכונה צעירה
רכזת :יעלה שקלאר

שכונה צעירה -פרויקט עירוני שמטרתו להפוך את השכונה לאטרקטיבית עבור משפחות צעירות.
הפרויקט פועל בשותפות מלאה עם המנהל הקהילתי .כל הפרויקטים מתבצעים יחד עם רכזי המינהל
וחברי הוועדות.
קהילה:
קהילת המשפחות הצעירות -הרחבת מספר המשפחות הצעירות הפעילות ומשתתפות בפעילויות השונות
בשכונה ,הגדלת מאגר המשפחות הצעירות וחיזוק הרישות הקהילתי.
יזמות קהילתית -קיום יוזמות ותיקות כמסורות )פרויקט צילומי נשים ,שוק קח-תן ,מסיק זיתים ,מסיבת
חומוס( ,קידום של לפחות  4יוזמות חדשות בתחום הפיזי ובתחום הקהילתי.
הפיכת המרכז המסחרי לזירת מפגש קהילתית שכונתית -הפעלת תכנית שנתית שתכלול לפחות 12
אירועים בשנה בשיתוף בתי העסק והתושבים .קיום  6ירידי אמנים בחודשי האביב והקיץ ,קיום אירוע יום
העצמאות כמסורת שכונתית .שילוב קבוצת עושים שכונה בפעילות.
שכונה סטודנטיאלית -חיזוק הקשר בין הסטודנטים לשכונה ,קיום ועדת שכונה סטודנטיאלית והוצאה לפועל
של לפחות  2פרויקטים בנושא.
חינוך:
בתי ספר בקהילה -קיום פורום בתי-ספר שכונתי ,קיום שני אירועים משותפים )פורים ושבועות( ,קיום
פרויקט משותף במרחב הפיזי.
תחום הגיל הרך -קידום תכנית לשדרוג מערכת הגיל הרך השכונתית ,הקמת מרכז גיל הרך בשכונה הנותן
שירותים לצפון העיר.

שכונה צעירה)המשך(

תרבות:
אירועים בוני קהילה למשפחות צעירות -קיום סדרות שנתיות -שבת שכונה )12
אירועים בשנה( ,שלישי שוקו )אחת לשבוע( ,חודשי במסחרי ) 12אירועים( ,סדרת
אירועי הקיץ ,טיולי משפחות ) 2בשנה( ואירועי חגים ) 4בשנה(.
אירועים שכונתיים גדולים 3 -אירועים במהלך השנה.
פיזי:
שדרוג המרכז המסחרי -כניסה לתהליך שיפוץ בשיתוף הסוחרים ובעלי הנכסים.
דימוי השכונה-
כתיבת וביצוע תכנית שכונתית בשיתוף ההנהלה ותושבים בעלי ניסיון בתחום לשיפור
הדימוי השכונתי.

