
 1.10011.02ישיבת הנהלה 
 

 נוכחים: 
 , בלנק , לאהקיימן , יוניכהו גלוזבקג  רוניתחברי הנהלה נבחרים: 

 ויזנטל אבי גיספן, יאירהחברי הנהלה נציגי עיריה: 
 ועדת ביקורת: נעמי וסטפריד שי

  
 רונית: נפתח בעדכונים

 נעמה מעדכנת:

 הקהילתי לכיוון רחוב ההגנה ספורט מתוכננים לקום במדרון של המינהל מגרשי 

  סטטוס פעוטוני המינהל הקהילתי שעברו להנהלה של בית החיבוקים: לאחר תקופה קשה התחלתית כיום
תהיה גרעונית באגף הזה בגלל הפער  1.02הרישום במצב טוב ואנו מקבלים את דמי השימוש1 באופן כללי שנת 

 בין התכנון לביצוע בעלות הפיטורין של העובדות1

 ו בתהליכי תכנון של מעונות יום שעתידים להיבנות באגף חדש צמוד למינהל1 המינהל ייצא מהמבנה בגולי אנ
 קניה לטובת הגנים החרדים, ובמקומם יקבל את המעונות החדשים1

  1פתיחת השנה בחוגים היתה חלשה, בגלל הרשמה נמוכה1 חלק מהבעיה היתה תקלות לוגיסטיות של המינהל
 מיעוט התושבים1חלק לדעתי קשור ל 

  הפסד הכנסות1 כעת  –אולם צביה יצירתית היה בשיפוצים בחודשים האחרונים ולכן לא יכלנו לקיים שם פעילות
 הוא משופץ ואנו מקווים שההכנסות יגדלו והחוגים יוכלו להתרחב1

  
  

 צריך לבדוק למה היה פער בין התכנון לביצוע בפיטורין של עובדות הגיל הרך1   נעמי:
 אני מסכימה1יאירה: 

  
 יש צורך בגנים נוספים?בכלל : האם יאירה
 1: יש הרבה פרויקטים של בינוי שצפויים ואני מאמינה שהאוכלוסיה תגדלנעמה
המתוכננת ולמספר  לבניה השכונתיות : אני חושבת שאנחנו בתור הנהלה צריכים ללחוץ שיתאימו את התשתיותיאירה

 1התושבים שצפוי לגדול
פינוי בינוי באצ"ל, בניה של ברוש הגבעה, בינוי  – אי לחשוב מה רוצים במסגרת כל פרויקט בינוי לטובת השכונהכדנעמה: 

 במרכז המסחרי1
 על הבינוי בשכונההכוללת : צריך להציג להנהלה את התמונה יאירה

 אני מסכים יוני:
  

שננהל את אולמות הספורט של בתי הספר, כך  בהמשך לעניין אולמות הספורט, אני מעוניינת לבקש ממנח"י: נעמה
 שנוכל לבצע אחזקה ברמה גבוהה שמתאימה לחוגים שלנו, ומאחר שאין לנו אולם ספורט משלנו1

 
איך זה  – ברר ויביא לנו סקירה על שכונות שבהן עשו מעבר לניהול אולמות של המינהל הקהילתיהתבקש ל גיספן  אבי 

 .המינהלעובד והאם אכן זה משרת את 
  

 1.021דברים שאנחנו כהנהלה רוצים לשים דגש עליהם בתוכניות העבודה ל -: אני רוצה שנדון על "אבנים גדולות" רונית
קבוצות זהות, תהליכים קהילתיים1 לדעתי השנה אנחנו צריכים לשים דגש על  -בשנים האחרונות עסקנו הרבה ב"מה"  

היא שיש ביקורתיות מאוד גדולה מהתושבים, ויש תחושה של התושבים האיך1  התחושה של הרכזים  -נושא השירות 
 שהשירות הרבה פעמים לא טוב1 תושבים, הנהלה, צוות1

  
 : אני מסכימה, אני שומעת הרבה תלונות1לאה

  
 הקו השני שאני חושבת שצריך לנקוט הוא המשך העבודה עם קבוצות הזהות1 לא ברור לי בדיוק כרגע איך1רונית: 

  



 אני רוצה לקבל דיווח מה קרה עם העיתון: לאה
העיתון האחרון שיצא היה מקסים וברמה גבוהה הודות לעבודת המערכת המתנדבת1 יום לפני הוצאת העיתון שלחו  נעמה:

בניגוד לייעוץ המשפטי שקיבלנו1 ביקשתי לעצור  –לי אותו לאישור ואז ראיתי שראיינו רק חלק מהמועמדים לראשות העיר 
ולהוסיף גם ראיונות עם המועמדים האחרים1 זה יצר כעס ותסכול גדול של עדנה העורכת שהרגישה שאני עוצרת את 

 העיתון אחרי כל העבודה הקשה1 אני מקווה שנוכל ליישר את ההדורים וייצאו גליונות נוספים של העיתון1
 1וציא מכתב מטעם ההנהלה לעדנה והמערכתאני מציעה להיאירה: 

  
  
  
  
  
  
  

 


