
 7262.7.6פרוטוקול ישיבת הנהלה 

  נוכחים:

יצחק יוני קיימן, מירב אלבז רפפורט,  ,אלי רוזנפלד, לאה בלנק רונית כהן גלוזברג, :הנהלה ציבורית

 בניש

 , תמר ברודי, ניר לוי, ניר בן אהרוןנעמי וסטפריד וועדת ביקורת:

 אליהו, אבי חגי עטיהיוספה סוציאנו,  :וחברה למתנסים נציגי עירייה

 שי בן יוסף, נעמה כץ צוות מקצועי:

 

 אלי: היום נקבל תמונת מצב על התהליך 

חרדים והציבור הכללי יחד, וכן כל ציבור בנפרד. מתאר את העמדות   –שי: סוקר את המפגשים 

מהצדדים שפגשנו. במהלך המפגשים הבנו שיש שני ציבורי חרדים בשכונה. נקרא להם משתלבים 

ומכיל, וכאן ם שישבו איתנו בפגישות מעוניינים לשמור על צביון השכונה כפתוח ומתבדלים...החרדי

יש אינטרס משותף עם החילונים/פלורליסטיים. כמובן שיש ניואנסים שונים מאוד בתוך האינטרס 

המשותף הזה. שי מתאר כיצד הוסבר לנו שבוחרים החרדים את מוסדות החינוך ואת השוני בין גני 

 ילדים לבתי ספר.

יוני: אני שואל את עצמי במהלך כל הדרך האם יש באמת רצון מצד החילונים/ פלורליסטיים להגיע 

להסכמות או פשוט לא רוצים חרדים. לקראת סוף התהליך אני לא בטוח שמשהו השתנה אבל אני 

מבין משי שאולי כן, ויש רצון למצוא מכנה משותף בקרב אנשים שמעוניינים להיות חלק מחברה שבה 

יוני מסביר את ההבדלים בין הזרמים החינוכיים החרדי והחרדי  נשים אינם דומים בהכרח זה לזה.א

 רשמי.

 מירב: כמה מקרב הציבור של החרדים העובדים מודע לתהליך שקורה? 

יוני: רובם. אני מעריך שרוב האנשים ברגע שגנים ממלכתיים חרדים יהיו עובדה מוגמרת רוב 

ם. אני חושב שיש לנו חובה לדאוג לגנים לילדים כמשרתי ציבור. זה צורך האנשים החרדים ישלחו לש

 בסיסי.

 אלי: יוני תתאר את ההמשך כמו שאתה רואה אותו.

יוני: אנחנו לא שולטים על הדמוגרפיה, על כמות האנשים שיגיעו לכאן. אבל אולי אפשר לעשות 

 מהלכים שישפיעו על אופי האנשים.

חרדים שמנסים להשתלב. בעבר חשבתי שכניסה של חרדים לא משנה  אין לי שום בעיה עםמירב: 

מאיזה סוג היא טריגר להתחרדות ולשינוי פני השכונה. לא הכרתי את הסיפור של ממלכתי חרדי. אני 

לא רוצה גן חרדי אבל אם כבר, אז ממלכתי חרדי, ושיחליף את העמותות. אם זה במנח"י אני 

ש מקום לכולם ושאפשר לעשות גם פעולות משותפות. מבחינתי מרגישה יותר בנוח. אני חושבת שי



זה שינוי שקורה בשכונה וזה משמעותי, ולכן אנחנו צריכים לדבר על מה אנחנו רוצים לקבל בתמורה 

 עבור החילונים.

תמר: אני חושבת שאחרי שהרבה שנים דברים כאן קורים שלא בשליטה, זו הזדמנות לקחת שליטה 

 יך לדברר את הדברים היטב לתושביםעל הדברים. פשוט צר

לאה: אני אישית לא מרגישה שהתקדמתי עם התהליך. צריך לפנות ולדבר עם תושבי השכונה ולצאת 

 החוצה עם הדברים.

בניש: לכל אדם יש זכות לשמור ולבקש על הסביבה שלו ועל האופי שלה. למה שבנאדם נורמלי 

 חילוני יסכים שיהיה לו גן חרדי?

 בינה את הצורך של אנשים לשלוח ילדים קרוב לבית.נעמי: אני מ

: אם בהחלטתנו אנחנו הולכים לקבל החלטה לחזק קהילה מסוימת, צריך להבין טוב טוב איך לוי ניר

 מחזקים את הציבור החילוני במקביל.

רונית: אנחנו צריכים להבין כהנהלה נבחרת מה אנחנו צריכים לייצר, האם זה קרב מאסף מול האוכ' 

ונה שנכנסה לשכונה. אם רוצים קרב מאסף יש שכונות אחרות שעושות את זה. אם מייצרים הש

משהו שונה נקודת היציאה שלנו צריכה להיות שונה. חשבתי שאני מבינה מה המורכבות והיום אני 

מבינה אפילו יותר. הסיפור הוא לא רק חרדים חילונים. יש כאן תושבים ששועטים קדימה בנסיון לקבל 

יריה מה שהם רוצים אבל אנחנו כמינהל קהילתי עשינו הולד על הכל כרגע וזה הישג. האם אנחנו מהע

צריך גם ליצור סל של מענה  מייצרים קרב מאסף או שאם יש פה צורך מלבנים אותו ודנים עליו.

לצרכים לחילונים במקביל. אני לא רוצה להיות מגיבה כל הזמן אלא אנחנו צריכים מתוך דיבור 

 אלוג.ודי

ניר בן אהרון: לחזק את דבריו של ניר. אני חשבתי שבתהליך תהיה הזדמנות לאוכלוסיה החילונית 

 להגיד מה היא רוצה.

 שי: עובר על ההסכמות שהתגבשו בקרב הציבור החילוני:

------- 

באופן דברים שאולי אתם לא חשופים אליהם ואני כן חשוף כיו"ר. אנחנו אלי: אני רוצה להכניס מספר 

. הקטע של השכונה של הדיבור החרדי חילוני הוא 2012מעשי כבר במערכת הבחירות שיהיו ב

בפוקוס של הרבה אנשים שזה מעניין אותם. זה משליך על הרבה התנהגויות של אנשים, בדברים 

בנוסף תבינו שכל החלטה שנחליט על כיוון השכונה,  מסוימים יהיה לנו יותר קל וחלק יותר קשה.

זה לא צריך להשליך על האמת שלנו לת  אינטרסים כלכליים. גנים בדירות, בתי ספר, בינוי ועוד. כול

  אנחנו כבר לא תמימים.אבל 

 עמדתי היא:

בעולם אידיאלי הייתי שמח להישאר בשכונה חילונית שכולם כמוני. אבל אנחנו חיים במציאות 

 –י רואה סוג אוכלוסיה אחד שנכנס משתנה. אני רואה דירות שנמכרות ומחירים שמטפסים, ואנ



חרדים. במקרה הזה  חרדים עובדים. אני חשתי שהציבורים לא מדברים זה עם זה וזה היה חשוב לי. 

 אני לא יכול לשלוט בדמוגרפיה אבל אני יכול לשלוט באופי השכונה האמיתי.

 חסרים לי נתונים. חסרים לי נתונים על מה זה, מה המיקומים שאיתרתם. –לגבי החרדי רשמי 

אני חושב שהתהליך כן עשה פה משהו. אנשים שקודם צעקו עליי אני מרגיש שיש הבנה שצריך לייצר 

 תהליך ומהלך של תן וקח.

ת זה צריך להגיש לעיריה רשימה מאוד מסודרת של מה אנחנו רוצים עבור הציבור החילוני ולפרוט א

מוכנים לעשות מהלך שאף ציבור חילוני  נסרבטיביווק לעניינים ברורים וישימים. אנחנו כציבור חילוני

אחר לא היה מוכן והעיריה צריכה להבטיח לנו במקביל סל של דברים מאוד ברורים והשקעות 

לוונטי. כולנו רציניות. צריך בסופו של דבר להגיע לאמנה, חתומה על ידי הציבורים, הרבנים וכל מי שר

מסכימים לחיות כאן יחד ולא לדרוך אחד על השני. אני גם רוצה להבין בצורה נורא ברורה מנציגי 

 העיריה מה הם רואים ומה כבר קיים בעיר.

 

 

 תאריך יעד חראים לביצועא חלטהה

   

   

   


