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:נכחו

בוצע

מועבר 

לתאריך

פרסום מועדי הוועדה 1

הפיזית

שלומית אהרוני מבקשת שההודעה על 

הפגישות תשלח לחברי הוועדה במייל כי 

כשזה נשלח בזימון זה כתוב באנגלית 

.ולא ברור לכולם

הודעות על מפגשי הוועדה ותכניה ישלחו 

לחברי הוועדה במייל ובזימון אלקטרוני 

כמו כן מועדי . שבוע לפני קיום הפגישה

מפגשי הוועדה יפורסמו באתר המנהל 

הקהילתי כך שגם תושבים שאינם חברי 

לשמוע ולהשמיע את , הוועדה יוכלו להגיע

.                                                דעתם

ברחבי '  נק10-15תיבדק האפשרות לקבוע 

השכונה בהן יוצבו באופן קבוע מודעות 

.      (תלוי בתקציב)ועידכונים בתחום הפיזי 

 כמו כן תיבדק האפשרות לפליירים 

, כמו כן. (תלוי בתקציב)באיזורים החרדים 

צריך לקדם מאגר טלפונים עם כל וועדי 

.הבתים בשכונה

רן

תהילה מואטי, שלומית אהרוני, עופר לוי כובשי, שלומי אשכנזי, רן דור, עידן דמתי, יצחק במברגר, אהרון כהן צדק, אריאל גולן,  חדווה פרימן

נושא 'מס

מעקב ביצוע החלטה

אחראי 

לביצוע

מועד אחרון 

לביצוע החלטות תמצית הדיון



לחברי הוועדה חולקו דפים עם נוהלי נוהלי הוועדה הפיזית2

י רכז הוועדה "הוועדה המומלצים ע

. סים"ומבוססים על מסמך החברה למתנ

הוסבר הצורך בנוהלים ברורים ובניהם 

, דרישה ברורה לנוכחות חברי הוועדה

מה סמכות , הגדרה למי זכות הצבעה

מה הגבולות המוסריים בהם , הוועדה

.יכולים לפעול חבריה

. היתה הסכמה כללית שיש צורך במסמך זה

הוחלט שחברי הוועדה יעברו על המסמך 

והמסמך יגובש לצורך , וירשמו הערות

המסמך ישלח . הצבעה בפגישה הבאה

במייל לכל החברים ויישלח חזרה עם 

הערות אל רכז הוועדה עד שבוע לפני 

במפגש הבא תיערך . מפגש הוועדה הבא

הנוסח הסופי יועבר . הצבעה על המסמך

לאחר . לאישור להנהלת המנהל הקהילתי

מכן כל חבר בוועדה יחתום על המסמך 

ויקבל כתב מינוי רשמי מהנהלת המנהל 

.הקהילתי

כל חברי 

הוועדה

 למאי16

דגל ' הקצאה ברח3

14ראובן 

 (בעיקר צרפתים)קהילת שערי תורה 

סולקה ממתחם המקשר וחשוב מאוד 

לדאוג לנם למקום חלופי כקהילה שהיא 

מצד שני יש צורך .חלק חשוב מהשכונה

גדול מאוד בספריה באיזור זה

יבדק האם ניתן עדיין להגיש בקשה אחרת 

אם כן תיבדק האפשרות . בדגל ראובן

במידה וניתן . כ וגם ספריה"להכניס גם בי

הוועדה לא תתנגד - בשלב זה רק להתנגד 

י עמותת "ותמליץ על קבלת ההקצאה ע

בהקצאה הבאה באיזור תמליץ . שערי תורה

במקביל יבדק . הוועדה על הקמת ספריה

' סטאטוס הבניה וההפרשה בבניין הרח

.פרבשטיין

פסי האטה ואמצעי 4

בטיחות נוספים 

בכבישי השכונה

יש צורך דחוף בפסי האטה ברחובות 

כמו כן . 'בן ציון וכו, אליעזר הלוי, שושנה

במעבר חציה מול מתוק מדבש וטיפול 

.מפגעי בטיחות נוספים בשכונה' במס

יש לקבוע בהקדם האפשרי סיור עם מנהל 

מתכנן התנועה -הרובע ועם מוחמד עבדה

יבדק האפשרות . (ה"מתושי)של העירייה 

לעשות מעבר חציה במקום מול מתוק 

.מדבש מול החנות האורגנית

רובע

מפאת הזמן הקצר רק הוזכר כי הנושא פחים מוטמנים5

.עלה מטעם המנהל ויש צורך לקדמו

, יבדק רוחב משאית של קו פחים מוטמנים

כדי להבין ... 'כמה פחים בקו וכו, אורך הקו

אם ניתן להכניס קו פחים מוטמנים בשכונה 

.והיכן

רן
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