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דבר מנהל המינהל  -אביעד קמיר

אנו עומדים בפתחו של חודש ניסן בו נחנך המשכן .לקראת בניית המשכן
מקהיל משה רבנו את כל עם ישראל ואכן בבניית המשכן אנו רואים שותפות
של כל עם ישראל ,השותפות הכללית מהותית לבניין המשכן.
המשכן נבנה בכח הקהילה מתוך אחדות במטרה אחת לעשות לו יתברך דירה
בתחתונים.
משה רבנו מצווה את בני ישראל על השבת בסמוך לציווי בענין המשכן לא
רק כדי להזהיר אותם על מלאכות המשכן האסורות בשבת ,אלא לומר להם
שייקחו את המהות של שבת קודש עצמה למלאכת המשכן .עניינה של השבת
הוא יום של אחדות ,של חיבור ,של רוממות כללית ומתוך כך נבנה המשכן.
(על פי ספרו של הרב אייל ורד "אל שפת האמת")

מינהל קהילתי מיתרים חרט על דגלו להיות בית לתושבים ,מקום ששם
לו למטרה ליצור מקום טוב יותר לחיות בו ,מקום בו שכונה ושכינה שלום
ואחדות משתלבים להם יחדיו במרקם מיוחד על מנת לבנות קהילתיות
טובה ומגובשת.
המינהל הקהילתי הוא הדרך שלכם להשפיע על המקום בו אתם חיים.
אי"ה בתאריך ד' בניסן ה 5/4יתקיימו בחירות להנהלת המינהל הקהילתי,
אנחנו קוראים לכולם לבוא לקחת חלק ולהצביע.

אביעד קמיר
מנכ"ל
מינהל קהילתי מיתרים

 ›› 2יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

בחירות להנהלת המינהל הקהילתי
זה הזמן שלכם לבוא ולהשפיע
יום שלישי ד' ניסן 5/4

זה קורה!

עבור מה ומי מצביעים?
ביום שלישי ד' ניסן 5/4/2022 ,יתקיימו בחירות להנהלת המינהל הקהילתי בשכונות
מיתרים (קריית משה ,גבעת שאול ,גבעת מרדכי ורמת מוצא).
השכונות חולקו ל 7-אזורי בחירה.
מוזמנים לצאת ולהצביע עבור המועמד שלכם:
איזור בחירה
1
תמר גלפנד
דוד דישי
אהרון כהן
צדק
יעקב עידן
נעמי
פרבשטיין
איתמר קהא
לוי

איזור בחירה
2
בצלאל
יומטוביאן
דינה לודר
מרים סבו

איזור בחירה איזור בחירה איזור בחירה
5
4
3
יונתן בילו
יצחק במברגר
דוד זלמן
ארונובסקי
מלאכי בעדני אורי טרבלסי יוסף דוד מן
יחיאל
נעמה בעדני עמנואל כהן
שוסהיים
יוסף נעים
יצחק גבאי
חנינה שגיא
יהודה גרוס

איזור בחירה
6
נדב אהרוני
קובי אייזן
דליה גלבוע
אלי הופמן
יעקב הניג

איתן זריצקי

יעקב חבושה

נתי קרייטר

אורה ליס
אלישבע קולא
נריה רוזנר
שמואל שמאי
שלמה שימל

בשכונת מורדות בית וגן לא יתקיימו בחירות מאחר ומדובר על מועמד יחיד.
יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות3 ‹‹ votejlm.co.il :

מי יכול להצביע?
כל תושב/ת מגיל  17ומעלה בהצגת תעודת זהות או רישיון נהיגה עם כתובת
מעודכנת בפני וועדת הקלפי .אם אין ברשותכם תעודת זהות עם כתובת מעודכנת,
ניתן להציג תעודה מזהה רשמית (דרכון ישראלי ,רישיון ישראלי) בצירוף חוזה
שכירות ,מלווה בתלוש ארנונה (שנחתם לפני ה )5/4/2022על שמכם.

כיצד ואיפה מצביעים?
איזור
בחירה
1
2
3
4
5
5
6
7

שם המקום

כתובת

גת  19קרית משה
מועדון גת
שדרות המאירי 11
ישיבת המאירי
נגארה  27גבעת שאול
מינהל קהילתי מיתרים
משחקייה מינהל מיתרים גרייבסקי  4גבעת שאול
השלוחה החרדית מיתרים קהתי  22גבעת שאול
אריה מקלף 7
כובע גרב
רמת מוצא
רחוב סרנה 3
ממ"ד תורני
גבעת מרדכי
ע"ש בן ציון נמט
בגן הכדורים -רחוב צבי
קלפי ניידת
שעות הקלפי  15:00-18:30פנקס  3גבעת מרדכי

נגישות
v
x
v
v
v
v
v
v

ההצבעה מתבצעת בצורה דיגיטלית בקלפיות ברחבי השכונה.
• כל תושב יכול להצביע בכל אחת מהקלפיות בשכונה ללא קשר לאיזור הבחירה בו
הוא גר ,עם זאת ניתן להצביע רק למועמד מאזור הבחירה שלך.
• ניתן להצביע עבור מועמד אחד בלבד.

שעות ההצבעה8:00-22:00 :
יצויין כי ישנם מועמדים שבחרו לא להתפרסם בחוברת זו.

פרטים נוספים במינהל הקהילתי
ובאתר הבחירותvotejlm.co.il :

!

 ›› 4יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

רחובות

מספרים

הרב מימון

( 4-18זוגי)

קמ"ש גב"ש -
איזור 1
הרב צבי יהודה

( 1-13 ,10 ,8אי זוגי)

דגל ראובן

( 3-13אי זוגי)14 ,10 ,

הרב ניסנבוים

( 5-13אי זוגי)( 10-20 ,זוגי)

גת

( 6-14 ,2 ,3,5,7זוגי)25 ,

קרית משה

( 8-14זוגי) ( 3-7 ,אי זוגי)

שושנה

( 1-21אי זוגי)

פיק

4-8 ,1-5

מבוא יצחק

אין כניסות פרטיות באיזור זה

הרצל

( 38-48 ,34 ,30 ,28 ,26 ,22 ,18זוגי)( 10-14 ,זוגי)

ריינס

7-15,3, 2-10 ,5

הברון הירש

4,6

סירקיס

4-14

בן ציון

2,3

בית שערים

5,7,9

שפרה

3,5

קמ"ש גב"ש -
איזור 2
ימין אבות

7

פרבשטיין

30 ,6 ,12-24

המאירי

11-19 ,6,12-18 , 1-5

אליעזר הלוי

10-22 ,17-25,29-33 ,3-13 ,28-34 ,2-8

הברון הירש

12-20 ,3-9

רב צעיר

10,6,4,3-17

בזל

אין כניסות פרטיות באיזור זה

נורוק

1

הרצל

( 50-68זוגי)

קוסובסקי

3-13,2,4,8-12

שושנה

20 ,16 ,14 ,8 ,6 ,4

קרית משה

( 13-17אי זוגי)24 ,21 ,20 ,18 ,16 ,

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות5 ‹‹ votejlm.co.il :

כנפי נשרים

קמ"ש גב"ש -
איזור 3
חיים ויטל

2-14
,38-42 ,34 ,18-24,28,30 ,14 ,12 ,33,35,39-43 23-29,24 ,7-15
50 ,46

בעל השאילתות

26-34 ,9-15, 8-20 ,4

עמרם גאון

41 ,17 ,9-13 ,46 ,44 ,36-42 ,28 ,26 ,12-18 ,3,4,6

גבעת שאול

17 ,13,11 ,9 ,3

האי גאון

אין כניסות פרטיות באיזור זה

שרירא גאון

13 ,9 ,7 ,10 ,8 ,4 ,31,21,2

נטרונאי גאון

13 ,5-9 ,4 ,2

בן ציון

( 4-14 ,26 ,24 ,23 ,22 ,20 ,17 ,11 ,9זוגי)

יונתן בן עוזיאל

2,4

אונקלוס

אין כניסות פרטיות באיזור זה

קוטלר

7-13 ,8 ,6

עזרן

3

נג'ארה

( 20-65זוגי ואי זוגי)

דוד הראובני

1,2,3

קורות העיתים

7 ,5 ,2-8

העילוי

1,9 ,2-12

בית שערים

8 ,6 ,4 ,2

הרב צבי יהודה

18

ימין אבות

( 4-16זוגי)

פועה

2 ,1-5

אלקבץ

29,33

 ›› 6יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

קמ"ש גב"ש -
איזור 4

קמ"ש גב"ש
ורמת מוצא -
איזור 5

כתב סופר

6-20

עזריאל

16 ,21 ,1-19

נג'ארה

( 2-18זוגי ואי זוגי)

אלקבץ

( 24-28 ,20 ,18 ,12 ,8 ,50זוגי)9-13 ,5 ,3 ,42-48 ,34,36 ,

שרירא גאון

אין כניסות פרטיות באיזור זה

אונקלוס

אין כניסות פרטיות באיזור זה

דוד הראובני

( 10-25זוגי ואי זוגי)

גרייבסקי

22 ,2-6

יונתן בן עוזיאל

39 ,37 ,12-24 ,10,7-17

קורדובירו

26,2-20,28,1-5,11,13

גבעת שאול

( 22-28 ,21,12זוגי)

קויאנקה

10-16 ,6

עקיבא אזולאי

18

קהתי

2-14 ,13-17 ,7 ,5 ,1

גבעת שאול

30,32,25,31 ,27

קלימקר

כל הבתים ברחוב

אריה מקלף

כל הבתים ברחוב

רמת מוצא

כל הבתים ברחוב

ברוזה

כל הבתים ברחוב

המתנחלים בהר

כל הבתים ברחוב

שטיינברג

כל הבתים ברחוב

לודויג בלום

כל הבתים ברחוב

שח"ל

כל הבתים ברחוב

גבעת מרדכי -
איזור 6
הלר

כל הבתים ברחוב

מן

כל הבתים ברחוב

אביעד

כל הבתים ברחוב

סרנא

כל הבתים ברחוב

גולד

כל הבתים ברחוב

פנקס

כל הבתים ברחוב

משאת משה

כל הבתים ברחוב

הוועד הלאומי

כל הבתים ברחוב

		
*כל רחובות רמת מוצא נכללים באיזור 5
		
**כל רחובות גבעת מרדכי נכללים באיזור 6

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות7 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמדת לאזור בחירה 1

תמר גלפנד
מקצוע :נציגת הורים בוועדות אפיון
גיל35 :
מצב משפחתי :נשואה
כתובת :הרב צבי יהודה 13
טלפון052-7720033 :
מיילgtamar033@gmail.com :

> רקע על עצמי
גרה בשכונה  13שנה.
נשואה ליאיר ,יש לנו  4ילדים  3 -בנים ובת
עם צרכים מיוחדים.
אוהבת לעזור לאנשים שידעו את הזכויות
המגיעות להם.
מגיעה לכנסת לוועדות וכן נפגשת עם
חברי כנסת לקידום זכויות.
חברת ועדת פורום משפחות צרכים
מיוחדים בירושלים.
הקמתי מועדון שבת לילדים צרכים מיוחדים וכן פעלתי לשביל נגיש.

במשפט אחד:

לוחמת להגיע
לתוצאה למענכם

> איך אקדם את השכונה?
הטלפון שלי יהיה זמין לתושבים וכל בעיה אשמח לעזור וכן להעביר לגורם בעירייה.
חשוב לי שתהיה שכונה נגישה וכן אטפל בנושא של עבודות הרכבת הקלה בשכונה.
מעונינת לקדם ולעשות חוגים ברמה גבוהה לגיל הרך ולעשות פעילות כל ראש חודש לילדי
צמי"ד.
וכן לעזור לקשישים בשכונה ע"י תיווך בין משפחות בשכונה ומענה אישי.

 ›› 8יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 1
לבקשת המועמד תמונתו לא תפורסם

דוד דישי
מקצוע :מזכיר במוסדות
"דרכי הוראה לרבנים"
גיל46 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :ניסנבוים
טלפון052-7127128 :
מיילd0527127128@gmail.com :

> רקע על עצמי
נולדתי ברחוב ניסנבוים ובמשך כל חיי הנני מתגורר
בשכונה .את לימודי היסודיים עשיתי בבית ספר נועם
ולאחר מכן המשכתי לישיבת פורת יוסף.
זכיתי להסתופף בצילו של מרן הרב מרדכי אליהו זצקו"ל
במשך כשלושים שנה .לאחר החתונה למדתי בכולל "דרכי
הוראה לרבנים" וזכיתי להשלים את לימודי לתעודת "רב שכונה".

במשפט אחד:

עזרה לזולת

> איך אקדם את השכונה?
להמשיך להשקיע ולהנגיש שיעורי תורה חינוך ושלום בית בכלל תושבי השכונה ובעיקר
לתת מענה לנוער לבבי ואמיתי כשצרכיהם של ילדינו לנגד עיננו ובתור ראש סניף של
הכוננים ב"איחוד הצלה" בשכונה להנגיש את שרותי הבטיחות לרווחת ככל התושבים.

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות9 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 1

אהרון כהן צדק
מקצוע :יועץ מס
גיל46 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :הרב צבי יהודה  3כניסה א ירושלים
טלפון052-4446420 :
מיילacmisim@gmail.com :

> רקע על עצמי
תושב ירושלים מאז ולתמיד ,תושב
שכונת קרית משה כ 15-שנים.
נשוי למיטלי ואבא לשלושה ילדים
חמודים .בעל תעודת יועץ מס
מוסמך מטעם רשות המיסים.
בבעלותי מזה כ 20-שנה משרד
ליעוץ מס הנותן שרות בענייני מס
ליחידים ,חברות ,עמותות ואגודות
שיתופיות .בנוסף שותף ביזמות והשקעות עם חברות חיצוניות .בעל תעודת הוקרה מאת
ראש העיר ירושלים על מעורבות תושבים בקהילה לשנת  .2018בשנתיים האחרונות מכהן
כחבר ועד באגודה שיתופית מעונות עובדים קרית משה האחראית על כל מתחם גת
בשכונה.
במשפט אחד:

משתדל מאוד תמיד
לעזור ולעשות טוב

> איך אקדם את השכונה?
במסגרת התרומה לקהילה אני פעיל חברתי בהתנדבות במינהל קהילתי מיתרים בתפקיד
ס .יו"ר ועדה פיזית האחראית על כל נושא התשתיות ופיתוח השכונה במרחב הציבורי.
קידמתי את שדרוג הגנים הציבוריים בפרבשטיין ,קמחי וגת .בנוסף פעיל מרכזי מול תוכנית
אב לתחבורה בכל נושא הנחת המסילות לקו הרכבת בעתיד .יש הרבה מה לקדם בשכונה
בכל הנושא הפיזי והחברתי וכפעיל מבחוץ ראיתי עד כמה ניתן לשנות ולהזיז עניינים .אשמח
לשרת את תושבי השכונה בהתנדבות בכל נושא במינהל.

 ›› 10יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 1

יעקב עידן
מקצוע :ניהול נדל"ן
גיל43 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :גת  25ב'
טלפון054-4326518 :

> רקע על עצמי
פיתוח עסקי ראיה כוללת עבודה משותפת עם כל המגזרים.

> איך אקדם את השכונה?
חלוקה שווה של המשאבים זה המפתח שיתוף ציבור ומודעות ליכולות להשפיע ולהוביל.

במשפט אחד:

מתכוון לשנות ולשפר

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות11 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמדת לאזור בחירה 1
לבקשת המועמדת תמונתה לא תפורסם

נעמי פרבשטיין
מקצוע :הוראה  +ניהול פרויקטים
גיל42 :
מצב משפחתי :נשואה
כתובת :הרב ריינס 15
טלפון02-6565844 :
מיילn0548437130@gmail.com :

> רקע על עצמי
ילידת השכונה ,וכמי שגדלה בה מבינה טוב את
הצרכים שלה דרך השינויים הרבים שעברה
בעשורים האחרונים .בת לאמא שהייתה בין פעילות
החסד של השכונה שנים רבות ובין מקימות הארגון
"לב טוב" שהיה הראשון בשכונה לתת מענה ואוזן
קשבת לנזקקים ,ליולדות ,לחולים בשגרה ובימים
טובים ,עד היום הזה.

במשפט אחד:

אוהבת עשייה
מתמדת

> איך אקדם את השכונה?
בשנות עבודתי ב"ה צברתי ניסיון רב בניהול פרויקטים ,בייזום והפקה של פעילות תרבותית
וחינוכית לסוגיה ובקשרי ממשל במחוזות השונים .אשמח לתרום בס"ד מניסיוני ומיכולותיי
לקשר בין צורכי התושבים לבין הרשות המבצעת בשכונה ולקדם מתן שוויון לכלל הציבורים
המרכיבים את השכונה בכל האזורים.

 ›› 12יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 2

בצלאל יומטוביאן
מקצוע :אברך ,במקביל עוסק
ביחסי ציבור ותקשורת בינאישית
גיל42 :
מצב משפחתי :נשוי 6 +
כתובת :פרבשטיין 20
טלפון050-8440453 :
מיילm057669018@gmail.com :

> רקע על עצמי
תושב השכונה משנת תשס"ג ,2003 -לאורך
השנים ליויתי נוער מתמודד בשכונה,
ופעלתי במס' נושאים לרווחת תושבי רחוב
פרבשטיין.
חבר בקהילת "שערי תורה" ובקהילת
"אוהל דוד" ,מרצה בנושאים שעל סדר
היום.

במשפט אחד:

לקרית משה מגיע
הרבה יותר

> איך אקדם את השכונה?
בשכונתנו ישנם אינספור נושאים הזקוקים לטיפול /קידום וכיו"ב ,מצוקת בתי כנסת ,כבישים,
חנייה ,טיפוח ,פיתוח ,תרבות ועוד.
לא מתיימר להיות "המלאך המושיע" ,אך בהחלט מאמין שכשכפועלים ברוח טובה ,שיח
מכבד ותקשורת נכונה זוכים לסיעתא דשמיא וכן ,גם מגשימים חלומות ע"י חיבור נכון בין
התושבים למערכת העירונית.
מאחל לכלל תושבי השכונה לבחור נכון ,ולנציגים -לפעול נכון.

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות13 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמדת לאזור בחירה 2

דינה לודר
מקצוע :רופאה
גיל35 :
מצב משפחתי :נשואה 5 +
כתובת :שד' המאירי 16
טלפון058-7794700 :
מיילdina.luder@gmail.com :

> רקע על עצמי
אני דינה ,כבר  8שנים בארץ לאחר
שעליתי מאנגליה עם בעלי ,דורון,
ובננו הבכור .ב"ה יש לנו  5ילדים
וכולנו גאים להיות ירושלמים .אני
רופאה במקצועי ,ופעילה בשכונה
בכמה פרויקטים ופורומים .יש לי
יכולות בין-אישיות חזקות ואני אוהבת
להכיר אנשים חדשים ולעבוד איתם
בצורה מקצועית ויעילה.

> איך אקדם את השכונה?

במשפט אחד:

אשת משפחה וקהילה,
חולמת ויוזמת ,פועלת
ומפעילה ,מכוונת מטרה,
עומדת על העקרונות שלי,
ומשתדלת להוסיף טוב בכל
סביבה שאני שותפה לה.

חשוב לי שהמינהל יהיה נגיש ומחובר
לתושבים.
אהיה זמינה וקשובה לפעול ביחד עם התושבים למען איכות החיים בשכונה ,ובכלל זה:
 שיפור הסביבה הפיזית :בטיחות להולכי רגל ,נראות וניקיון ,חיזוק השותפות עם העירייהלתכנון מותאם לצרכי התושבים.
 יצירת סביבה חברותית מזמינה שהתושבים ירגישו שייכות ותחושת קהילתיות ,עם מענהלכל הגילאים באמצעות חוגים ,אירועי תרבות ופנאי ,עידוד יוזמות ופרויקטים של התושבים.

 ›› 14יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 3

מלאכי בעדני *
מקצוע :מנהל מערך הבוגרים בארגון שלוה
גיל43 :
מצב משפחתי :נשוי 5 +
כתובת :בעל השאילתות 12
טלפון052-6617713 :
מיילmalachi_b@walla.om :

> רקע על עצמי
בעשרים וחמש השנים האחרונות אני עובד עם אנשים עם צרכים מיוחדים ורואה בכך את
שליחות חיי.
אני משמש כיו"ר עמותת "קשת – יוזמות חברתיות קהילתיות" שהקימה בשכונה את המיזמים
החברתיים "קפה בגן"" ,הבית של אביה" מיזם "שבת תרומה לקהילה" ועוד ,במסגרת זו
אנחנו מפעילים כמאה מתנדבים/ות בני הגיל השלישי ואנשים עם צרכים מיוחדים – כולם
תושבי השכונה.
הקמתי את מניין "הקהילה" בקרית משה ואת פעילות התהילים בשבת שרבים מילדי
השכונה גדלו עליו.
זכיתי לפעול במסגרות חינוכיות שונות ובין היתר להקים את ארגון "הורים עובדים לשינוי"
ולהיות חבר בו עד היום.
בשנתיים האחרונות אני משתדל גם לפעול
במשפט אחד:
ולסייע למשפחות בענייני קבורה כחלק
מההנצחה למו"ר אבי ז"ל.

וכל מי שעוסקים
בצרכי ציבור באמונה
> איך אקדם את השכונה?
כמו בכל דבר שאני עושה ,גם בשכונה חשוב הקב"ה ישלם שכרם

לי לקדם את היחס לאנשים עם צרכים
מיוחדים ומתן מענה למשפחות ,אני עושה את זה היום ובפעילותי במינהל אגביר את זה
עוד יותר.
חשוב לי לקדם את הקהילתיות ,העזרה ההדדית ועשיית טוב בשכונה ,ואת הקשר של
המינהל לתושבים ,מה שישאיר את המשפחות בשכונה ויחזק את השייכות שלהם אליה.
אהיה גשר בין המגזרים השונים בשכונה ואפעל שתמשיך האחדות בין ככל האוכלוסיות.

* על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית יש לציין כי הזוג בעדני בעל ואישה.
יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות15 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמדת לאזור בחירה 3

נעמה בעדני *
מקצוע :דולה ,בעלת קייטרינג לאירועים קטנים
ומנחת סדנאות אפיה
גיל43 :
מצב משפחתי :נשואה 5 +
כתובת :בעל השאילתות 12
טלפון052-6617713 :
מייל malachi_b@walla.om

> רקע על עצמי
עבדתי שנים ארוכות עם אנשים עם צרכים מיוחדים ,בשנים האחרונות אני עובדת במקביל
כדולה ,כמעבירת סדנאות אפיה וכן בעלת קייטרינג לאירועים קטנים.
בשש השנים האחרונות אני מנהלת בהתנדבות את הבית של אביה ,גמ"ח בגדים ברחוב
שטנר  3בגבעת שאול ,במסגרת זו אנחנו מכשירים בוגרים עם צרכים מיוחדים לעולם
התעסוקה.
בנוסף ,שותפה עם בעלי בהקמת מיזמים שונים ,בין היתר בהקמה מניין הקהילה ,בעיקר
בעזרת הנשים ,פעילויות ,קידושים ועזרה למשפחות בתחומים שונים.

> איך אקדם את השכונה?
רוצה להשמיע את קולן של הנשים ,נערות /רווקות /ואמהות ,ולהשתדל לספק את צרכיהן
ולסייע להן בכל התחומים.
שואפת לגרום לנוער בשכונה ,לראות את השכונה כבית חם ולחנכם לאכפתיות ואמפטיה
לסביבה ,על מנת שירצו לבנות פה את ביתם גם לאחר נישואיהם.
במשפט אחד:

אדרבה תן בליבנו שנראה כל
אחד במעלת חברינו ולא חסרונו
* על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית יש לציין כי הזוג בעדני בעל ואישה.
 ›› 16יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 3
לבקשת המועמד תמונתו לא תפורסם

יצחק גבאי
מקצוע :חינוך
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :גבעת שאול 17
טלפון052-7658832 :
מיילa0527658832@gmail.com :

> רקע על עצמי
אני מתעסק בחינוך ילדי ישראל ובחורים
כ 20שנה הן בשכינה והן מחוצה לה.
מנהל ומחנך בת"ת היכל משה .בשכונה
פעילות מתמידים מידי ערב במשך 12
שנים האחרונות .ומרכז את תוכניות
בחורי השיבות מטעם ותן בליבנו ולבקר בהיכלו .משתדל לעזור לזולת בכל מה שניתן.

במשפט אחד:

לתת ולעזור לזולת

> איך אקדם את השכונה?
בעיקר אתייחס לפעילות בני נוער וילדים בשכונה ומחוצה לה .לימוד ,חוויות ,טיולים והפעלות
בשעות אחה"צ ,בימי בין הזמנים.
ולקהילות השונות בתי כנסת ,בתי מדרש וכו' לתת את הצרכים הנדרשים .רצון להקמת עוד
בתי כנסת ובעיקר בקרית משה שחסר שם מאוד.
לדאוג שהתושבים ירגישו שטוב להם בשכונה ,שיש בה הכל .לתת את האווירה המיוחדת
שהייתה בגב"ש לפני עשרות בשנים אווירה של קהילתיות.

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות17 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 3

איתן זריצקי
מקצוע :ר"מ ומרצה
גיל36 :
מצב משפחתי :נשוי 5 +
כתובת :בן ציון  12א'
טלפון055-6623734 :
מיילleeitanosh@gmail.com :

> רקע על עצמי
במשפט אחד:

בוגר 'מרכז הרב' .מחנך כיתות י"א-
י"ב .סיימתי בהצטיינות יתירה בכל
המסלולים הלימודיים.
מחובר לעשייה מגיל צעיר כחניך
ומדריך ב'בני עקיבא' ,חניכה של
בחור בעל תסמונת וחניכה של עיוור,
ומעורבות במפעלי חלוקת מזון.
מעורבות גם בעניינים לאומיים כגון
מתפקדי הליכוד ,זזים ימינה ומעורבות פוליטית.
מעורבות בשכונה בנושאים :בתי ספר ,קייטנות ,בינוי ,שירותים לאזרח ,התנדבות לחלוקת
אוכל ,הבאת תרופות ועוד ומעוניין ליצור מעורבות יותר עמוקה ואפקטיבית.
משתדל לבחור את תפקידיי ופעולותיי בחיים מתוך בירור מה יוסיף תורה וחוסן לעם ישראל.

משתדל לעשות טוב
ולא להשאיר
פינות פתוחות

> איך אקדם את השכונה?
חינוך -סיוע במבנים למוסדות החינוכיים ,וחיזוק המעטפת החינוכית של המוסדות .בניית
מעטפת המסייעת בתגבור לימודי וחברתי ,לתלמידים הזקוקים לכך.
קהילות -תמיכה בקהילות קיימות וסיוע לגיבוש קהילות ,באופן שהקהילה תיצור חיבורים
ותיתן מעטפת ליחיד.
חנייה -נתינת מענה מיידי של פתרונות חנייה לתושבי השכונה .שותפות משמעותית בתוכניות
חדשות של בינוי ותחבורה בשכונה -כך שיתחשבו באופן מלא בעומס תנועה ,גישה וחנייה.
ובעיקר הקשבה לכל צורך וניסיון לנתינת מענה לתושב ופנייה לגורמים הרלוונטיים ובעלי
ההשפעה.
 ›› 18יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 3

נתי קרייטר *
תחום עבודה :ניהול עמותות וגיוס תרומות
גיל40 :
מצב משפחתי :נשוי 7 +
כתובת :בן ציון 24
טלפון0544-226869 :
מיילnatikreter@gmail.com :

> רקע על עצמי
במשפט אחד:

גדלתי בשומרון ,המשכתי בישיבה לצעירים
שע"י מרכז הרב ומשם לישיבות גבוהות.
תואר ראשון בחינוך וניסיון בהוראה בפועל.
ניהול עמותה העוסקת במחקר והפצה של
ערכי התלמוד הירושלמי – בשכונתנו.
מתמחה בתחום גיוס תרומות לישיבות (בעבר
הקמתי כולל ערב לאברכים ,כיום עוסק גם
בתחום גיוס תרומות לישיבות ובליווי מקצועי לקמפיינים של התרמה למוסדות תורה וחסד)
ובקמפיינים למוסדות תורה חסד.

נתינה והשקעה
בעין טובה

> איך אקדם את השכונה?
אני אוהב את השכונה ורואה בה דגם אידאילי של חיבור בין הציבורים הדתי והחרדי ,אחתור
לשיתוף פעולה ביניהם ולהבאת צרכיו הרלוונטיים של הציבור כשטובת התושבים בראש.
אקדם את הפעילות בשכבות הגיל השונות ובציבורים השונים באופן שיתן מענה לצורך
הקיים וינווט עפ"י אופייה הרוחני הבריא של השכונה .בכוונתי להיות אוזן קשבת ולהביא את
דברם של התושבים ואת המחשבה כיצד לשמר בשכונה את הגוון של המשפחות הצעירות.

* על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית יש לציין כי למועמד יש קירבה משפחתית עם עובד מינהל

יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירות19 ‹‹ votejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 4

יצחק במברגר
מקצוע :מנהל אגף ביד שרה
גיל43 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :עזריאל 3
טלפון052-7637745 :
מיילbambi700@gmail.com :

> רקע על עצמי
יליד שכונת גבעת שאול ,התעסקתי בתחום
החינוך הבלתי פורמלי וכיום מנהל אגף
בארגון החסד יד שרה.

> איך אקדם את השכונה?
 הוספת פעילות תרבות לתושבי השכונהבדגש על בני הנוער ומניעת נשירה
 שיפור תחבורה ציבורית ותשתיות ניצול והנגשת השטחים הפתוחים למעןרווחת הקהילה.

במשפט אחד:

שמח עם עשיה
ופעילות חברתית
מתוך אכפתיות
ורגישות לזולת
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אורי טרבלסי
מקצוע :איש עסקים
גיל41 :
מצב משפחתי :נשוי 6 +
כתובת :יונתן בן עוזיאל 39/1
טלפון052-6313000 :
מיילu@6313000.co.il :

> רקע על עצמי
בוגר ישיבות בית מתיתיהו ומיר נשוי ואב לששה ילדים
מקסימים בלי עין הרע עוסק בענפי הביטוח והפיננסים
והשקעות נדלן בעלים של חברת יעדים וחברת יתרונות
פעיל חברתי בענני תורה וחסד זכיתי להיות שותף בס"ד
בהקמת בתי מדרש ובתי כנסיות בירושלים תבב"א.

במשפט אחד:

אמור מעט
ועשה הרבה

> איך אקדם את השכונה?
בעזרת ה' ובישועתו אפעל לשיפור תשתיות התנועה והכבישים בשכונתנו גבעת שאול כמו
כן הקמת והרחבת בתי כנסת ובתי מדרש נוספים לרווחת התושבים וכן הבאת תרבות
איכותית לכל גיל ובעיקר לנוער בחורי ישיבות וילדים וכן אפעל מול עירית ירושלים לשדרג
ולפתח גינות ציבוריות לרווחת הכלל והפרט.
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עמנואל כהן
מקצוע :מנכ"ל ובעלים של חברת
אידיאל תקשורת
גיל38 :
מצב משפחתי :נשוי 3 +
כתובת :קורדובירו  14ירושלים
מיילmano@ideali.co.il :

> רקע על עצמי
אני נשוי ואב ל 3ילדים מדהימים ,אשתי
היא הכוח מאחוריי ..עליה נאמר מאחורי
כל גבר חזק עומדת אישה חזקה.
תמיד אומרים לי שאני אלוף
התחלתי את חיי בעולם הישיבות לאחר
החתונה הייתי בכולל כשנה וחצי ולאחר בלהפוך דברים מורכבים לקלים
מכן יצאתי לשוק העבודה תוך שילוב
של השתדלות לקביעת עיתים מהיום שיצאתי לשוק העבודה התעסקתי בשוק הסלולר על
כל גווניו כיום אני בעלים ומנכ"ל של חברת אידיאל תקשורת – עיקר פעילות החברה חיבור
קווים במגזר החרדי החברה הינה חברה חלוצה בתחומה והמובילה בשוק ,במקביל החברה
מתעסקת בייבוא סלולר כשר וכן בעולם הסיבים .בס"ד זכיתי להעסיק ולפרנס מעל 150
עובדים.
במקביל לעבודתי לפני כשנה הפכתי להיות הגבאי ואחראי על קהילה קטנה בבית כנסת
מכתם לדוד תוך הקשבה למתפללי בית הכנסת הכולל שיפוץ בית הכנסת ,התאמת
התפילות ושעות התפילות לצרכי המתפללים ,הוספת שיעורי תורה ומניינים נוספים לרווחת
הציבור ,הבית כנסת הינו בית כנסת ספרדי ירושלמי אך מאגד לתוכו את כלל העדות
ספרדים ואשכנזים כאחד.
זהו ,אוטוטו אני הולך להיות חבר במינהל בשבילכם ולמענכם ️):
במשפט אחד:

> איך אקדם את השכונה?
אני גר בשכונה כבר מעל עשור ולצערי השכונה שלנו סובלת מהזנחה כבר שנים.
את האמת מעולם לא ידעתי שיש מינהל שדואג לנו ויכול להיות שאצלי הבעיה.
בכל אופן הדבר הראשון שאני הולך לעשות זה שיכירו אותי ושידעו שיש לאן לפנות! להיות
קשוב לצרכי תושבי השכונה ולנסות עד כמה שיהיה בכוחי מול העירייה לעזור לכלל תושבי
השכונה.
במקביל מצב החניה והתנועה בשכונה הינו בלתי נסבל ודורש התערבות מיידית.
הדבר הנוסף וסופר חשוב שאני חושב שחסר לנו בשכונה יותר מעורבות והיכרות בין שכנים
הכולל ארגון כולל בין הזמנים לתושבי השכונה ,יציאה לטיולים ,ערבי כייף כגון ל"ג בעומר
פורים וכיו"ב.
 ›› 22יום הבחירות ,ד' ניסן  ,5.4פרטים באתר הבחירותvotejlm.co.il :

מועמד לאזור בחירה 4

יוסף נעים
מקצוע :יועץ אירגוני ומלווה עסקי
גיל40 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :הראובני 18
טלפון050-7011960 :
מיילyosina2000@gmail.com :

> רקע על עצמי
העשייה למען הציבור זורמת לי בעורקים,
קידמתי פרויקטים רבים בתחומים מגוונים
למען האזרחים.
טיפלתי שלא כנבחר ציבור באין
ספור פניות מנהלתיות לגופים שונים
והתמודדתי עם בירוקרטיה ותהליכים.
ארגנתי כנסים ואירועים למען הציבור
ויעצתי למוסדות בתחומים אירגוניים
שונים בהתנדבות מלאה.

במשפט אחד:

לתת את הנשמה
לכל פונה

> איך אקדם את השכונה?
אפעל לקידום נושא בטיחות בדרכים בשכונה ,שיפור הנראות ,סלילת כבישים והנחת
מדרכות.
איסוף אשפה וטאטוא רחובות בשעות מתאימות (לא בבוקר שמפזרים את הילדים ולא
בלילה שישנים).
אקדם את הטיפול בנושא נוער נושר וארכז בעבורם תוכניות מותאמות.
השגת תקציבים לאירועי תרבות לתושבי השכונה.
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יונתן בילו
מקצוע :חוקר
גיל52 :
מצב משפחתי :נשוי 2 +
כתובת :המתנחלים בהר ,רמת מוצא
מיילyonatan@gmail.com :

> רקע על עצמי
במשפט אחד:

חוקר בכיר במכון  ,KIמוסד ללא כוונות
רווח המקדם שימוש בכלים חישוביים
במחקר רפואי .עבדתי בחברות היי-טק
שונות ,ביניהן  IBMומובילאיי ,בתחום
של למידה חישובית ובינה מלאכותית.
בעבר עסקתי גם בבילוגיה חישובית
ובתאוריה של מדעי מחשב – תחומים
בהם השלמתי דוקטורט באוניברסיטה העברית .לצד זה ,אני עוסק גם בקדרות.
נשוי למעלה מעשרים שנה ,אב לבן ובת ,גר ברמת מוצא כ 15-שנים.

משתדל לסור מרע
ולעשות טוב

> איך אקדם את השכונה?
אקדם נגישות גבוהה יותר לפעילויות קהילתיות ועירוניות .אפעל לשקיפות גבוהה יותר
של פעילויות אורבניות ותשתיתיות של העירייה הקשורות לשכונה ,או משפיעות עליה ,כדי
שהתושבים יוכלו להיות מעורבים בהן ולהשפיע על האופן והמתווה שבו הן נעשות .אפעל
להגברת הקהילתיות בשכונה ולשיפור הקשר בין כלל התושבים ,דרך קידום פעילויות של
המנהל המתאימות לאופי המיוחד של השכונה ,כמו חוגים לילדים ולגיל השלישי.
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יוסף דוד מן
גיל34 :
כתובת :קהתי פנחס  15/9גבעת שאול
נייד058-3274458 :
מיילyeshivata@gmail.com :

> רקע על עצמי
במשפט אחד:

חניך ישיבת נהורא ,שגדל על ברכי הרב
אברהם גרינבוים ,שלימד אותנו כמה
העשיה למען הכלל והפרט היא המוטו
המחשל את האדם והמסייע לו לגדול
ולהתקדם בחייו.
לא נולדנו לעצמינו כי אם להתעלות
ולסייע לאחרים ,כך חונכנו ,ועל כך
גדלנו ,וזו תפקידינו מאז היותינו בוגרים,
ואכן זוכה אני עתה ללמד צעירים
בישיבה בה למדתי בעצמי ,ואני זוכה לקדם אותם לייעדם בצורה אוהבת ומחכימה כאחד ,הן
בתורה ,בן בעבודת ד' ועבודת המידות ,והכרת המעלות הייחודיות של היהודי בדרכי עלייתו.

לב רחב לסייע
לכל צרכי הקהילה
לכלל ולפרט

> איך אקדם את השכונה?
השכונה בשלבי התפתחות ונדרשת עזרה גדולה לנוער ולצעירים מחד ולצרכי הקהילה
בפרט ,כמי שב"ה מקובל על כל החוגים בשכונה ,ומייצג נאמנה את הלב הרחב של צרכי
השכונה ,אהיה קשוב לכל הנצרך בעבורם ,בכל התחומים שיביאו את השכונה והחיים בה
למקום טוב יותר מכל הבחינות האפשריות.
יש לי את היכולת והנסיון ב"ה להמשיך וליצור מסגרות מעשיות עבור הצעירים בתחומים
ובזמנים שונים ,ליצור תכני רוח עבור צרכי הקהילה בכל הגילים והמגזרים ,בצורה שכולם
יחושו כי השכונה היא משפחה אחת גדולה המסייעת לגדול ולהתעלות כל אחד בנצרך לו.
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יחיאל שוסהיים
מקצוע :הנדסאי תוכנה
ואיש  ITבחברת טופ רמדור
גיל48 :
מצב משפחתי :נשוי 4 +
כתובת :גבעת שאול 27
טלפון058-6521380 :
מיילyechis10@gmail.com :

> רקע על עצמי
בוגר ישיבת כרם ביבנה ,הנדסאי תוכנה ,כמו כן
עברתי קורס דיירקטורים.
פעיל חברתי במשך למעלה מעשור .ב 9-שנים
האחרונות משמש כיו"ר המינהל הקהילתי
"מיתרים".
הצבנו חזון למינהל "יחד בונים קהילה"  -בית
לתושבים ,אוזן קשבת לכל תושב מיתוך שותפות,
ערבות ,כבוד ואמונה .כיו"ר המינהל זכיתי ליצור
גשר בין האוכלוסיות השונות והמגוונות בשכונות,
ולשמור על כבוד הדדי .מתוך כך הצלחתי בעזרת
ה' ,להגדיל את נפח הפעילות והעשייה הקהילתית
בצורה משמעותית ,ליצור חוסן קהילתי בעתות
חירום כבשגרה ,לאחר עבודה מאומצת אף עלה
בידי לפתור בעיות רבות בתחום הפיזי בשכונה.

> איך אקדם את השכונה?

במשפט אחד:

מאמין בשותפות
אמיתית של המינהל
והתושבים ,ופועל
בהצלחה במשך
עשור לחיבור החזון
לעשייה בשטח.
בעזרת ה' אמשיך
להצעיד את השכונה
קדימה.

אמשיך אי"ה לשרת את הציבור מתוך אמונה
ושליחות ולהרבות עשיה בכל התחומים; פיזיים ,חברתיים וקהילתיים ,ולהגדיל את היקף
הפעילות .אמשיך להיות שליח ציבור ,לשמוע את התושבים ולייצג את צרכיהם בעיריית
ירושלים .למען שכונה טובה יותר ,כי רק יחד בונים קהילה.
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נדב אהרוני
מקצוע :איש הייטק ,מנהל צוותי תוכנה
גיל54 :
מצב משפחתי :נשוי 7 +
כתובת :הלר 21
טלפון054-9432501 :
מיילnadav.aharoni@gmail.com :

> רקע על עצמי
יליד ירושלים ,נשוי ואב לשבעה .בוגר "נתיב
מאיר" ומסלול "הסדר" בישיבות הגולן והר עציון.
בוגר האוניברסיטה העברית ,תואר ראשון
במתמטיקה ובמדעי המחשב ,ותואר שני במדעי
המחשב בהצטיינות.
איש הייטק ,מנהל צוותים ופרוייקטי תוכנה
בתחומי הבנקאות והפיננסים .ניהלתי פרוייקטים
מורכבים בארץ ובחו"ל ,ורכשתי ניסיון בהובלת
והנעת צוותים תוך עמידה בדרישות לקוח
קפדניות.
בשנים האחרונות פעלתי והובלתי את וועד
ההורים והבאתי לחיזוק בית הספר ,ולשיתוף
פעולה פורה של ההורים והצוות החינוכי.

במשפט אחד:

אני מאמין
בחשיבה לטווח
ארוך ,באחריות,
בשיקול דעת,
ובעבודת צוות

> איך אקדם את השכונה?
אנחנו זקוקים לנציגות מאחדת ומחברת .נעשה ונצליח יותר אם נשכיל ליצור שיח בונה
ושיתופי פעולה עם העירייה ,עם גורמים ממשלתיים ועם ארגונים חברתיים ועסקיים.
יחד נחזק ונפתח את בית הספר היסודי הממלכתי דתי ,נדאג לכלל שכבות הגילאים
בשכונה ,לכל בתי הכנסת ,ולהקמת מתנ"ס וספריה .יחד נפעל לצמצום הפקקים ,לתגבור
התחבורה הציבורית ולשיפור מצוקת החניה .ביחד נשמור על השטחים הירוקים ,ועל עמק
הצבאים.
ביחד – נעשה ונצליח!
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אלי הופמן
מקצוע :מהנדס
מצב משפחתי :נשוי +
טלפון054-5504557 :

> רקע על עצמי
זכינו להקים את ביתנו בגבעת מרדכי ,תושבי השכונה 20
שנה .פעלתי להקמת מספר גני ילדים בשכונה וכן להקמת
הממ"ד .פעיל במספר קהילות ,בתנועת הנוער ובוועדה
הפיזית .סגן מנהל מחלקת הנדסה רפואית בשערי צדק
וחבר וועד העובדים.

במשפט אחד:

עשיה למען
השכונה

> איך אקדם את השכונה?
השכונה נתברכה בגיוון חברתי ובהון אנושי .ברצוני לדאוג לכך שתושבי השכונה בכל גיל
ובמסגרות החברתיות השונות יקבלו את הראוי להם ,בתוכם משפחות צעירות ,הגיל השלישי,
ציבור העולים ובני הנוער.
אדאג להוציא מהכוח אל הפועל חיבורים בין הקהילות השונות בשכונה ולרתום אנשים
מוכשרים לעשייה השכונתית יד ביד עם המינהל הקהילתי ושאר הגופים בעירייה.
ביחד נשפיע על עתידנו.
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יעקב חבושה *
מקצוע :ניהול בתחום החשמל,
יועץ בתחום התנהגות ארגונית.
גיל65 :
מצב משפחתי :נשוי
כתובת :אביעד  10גבעת מרדכי
טלפון054-6091849 :
מיילyakov6203@gmail.com :

> רקע על עצמי
גמלאי של חברת החשמל (פרישה מוקדמת) עם ניסיון
של  30שנות ניהול ויו"ר ועד טכנאים והנדסאים בחברת
חשמל.
תואר שני בהתנהגות ארגונית .נשוי  6 +ילדים .חבר
הנהלה במרכז פאני קפלן ,גבאי בית כנסת משכן
שמואל בשנתיים האחרונות פועל ומעורה בנושאים
השונים בשכונה.

במשפט אחד:

אדם חברתי,
סבלני וקשוב
לציבור

> איך אקדם את השכונה?
קידום השכונה יתבצע ע"י אוזן קשבת ,סבלנות ,והשקעת זמן במקומות הנכונים כדי לקדם
פרוייקטים.
כיליד השכונה אני מודע לכל הבעיות והצרכים של התושבים.
מעוניין לקדם את הפעילות לגיל השלישי את הפעילות לנוער והחזרת טיפת חלב לשכונה.
אפעל לשיפור התשתיות ובעיות החנייה .כגמלאי יש לי את הפנאי והרצון לעזור לתמוך
ולשפר כך שכל תושב ירגיש הנאה במקום מגוריו.

* על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית יש לציין כי למועמד יש קירבה משפחתית עם עובד מינהל
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אלישבע קולא
מקצוע :אשת חינוך ,בעלת תואר שני בניהול,
חדשנות ויזמות
כתובת :שח"ל  54דירה  ,11גבעת מרדכי
מצב משפחתי :נשואה 4 +
נייד052-5001588 :
מיילeli7kula@gmail.com :

> רקע על עצמי
אשת חינוך ,רכזת חברתית
ובעלת תואר שני בניהול חדשנות
ויזמות.
אקטיבסטית ,ירושלמית בלב
ובנשמה ,אוהבת את גבעת
מרדכי בכל ליבי.
פעלתי להקמה הגינה הקהילתית
להבאת
פעלתי
ושיפוצה,
אירועי תרבות לזוגות למבוגרים
ופעילויות ילדים .קידמתי קשרים
בין מוסדות החינוך בשכונה
לתושבים.

במשפט אחד:

נהפוך יחד את
גבעת מרדכי לשכונה
אטרקטיבית יותר
למשפחות ונוער

> איך אקדם את השכונה?
אקדם מעורבות של תושבים במטרה לקחת אחריות בשכונה.
אקדם קשר ישיר בין המנהל הקהילתי שפועל בשביל ולכלל התושבים ,תוך שמירה על
צביון השכונה.
אדאג לרתום את עיריית ירושלים להרחבת המענים והצרכים של כל תושבי השכונה.
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נריה רוזנר
מקצוע :סמנכ"ל
גיל35 :
מצב משפחתי :אב ל 5-אוצרות ונשוי למוריה
מוותיקי השכונה
כתובת :שח"ל  66גבעת מרדכי
טלפון054-4983943 :
מיילneriyarozner@walla.com :
עדיף וואטאספ או להתקשר

> רקע על עצמי
התחלתי את דרכי כוועד בית (מעל ל 30דיירים) בהתנדבות (מה שלצערי חריג בנוף שלנו)
ומשם פורום ועדי ביתיים בשכונה( ...ריבוד כבישים מקומות פחי אשפה ,ושיפור ניקיון בשכונה
ושתילת עצים)
אחרי השתתפותי במפגשים עם חברי מועצה הבנתי שיש לרכז שכונה הרבה עשייה ובגלל
שלא היה רכז במשך שנה וחצי נכנסתי לתפקיד (בהתנדבות) עם כל מה שקשור לכך
כולל השתתפות מטעם המתנ"ס כנציג תשבים ברעיונות עבודה לרכזי שכונה
ובנוסף אני חבר היגוי גנים בוועד ההורים העירוני ונציג ירושלים בוועד ההורים הארצי (עד
לאחרונה)

> איך אקדם את השכונה?
אני אמשיך לפעול להעלאת תקציב תרבות בשכונה ומועדון גיל שלישי (שהייתי ממקימו
וגם למצוא מקום לפעילותו) חידוש והרחבה מועדון תרבות ("חודשי נשי" ו"נראה אותך גבר"
בשכונה) ומועדון עולים ,ולא אפסיק לדרוש את מה שמגיע לנו והבטיחו רכז "שכונה צעירה"
(עוד דרך לתקציב בשכונה).
אני אעשה כל שביכולתי להפסיק את התשלום (גם אם הוא סמלי!) עבור פעילות שהיא
במקום ציבורי( .גינת משחקים)
אני אמשיך לפעול להצללת והנגשה של גני ילדים וגני משחקים (ראו את הגינה מעל מעיין
 )2000וכמובן אמשיך לגשר מול תנועת עזרא ומול העירייה בנושאים פיזיים כגון מבנים (כן
ברבים!!) למתנ"ס ,לבתי כנסת ,למועדון גיל שלישי ולספריה
במשפט אחד:
וכל זה בזכות המון שכנים גם חילונים וגם חרדים!!! כששותפים
לעשיה חיובית כל הפערים נעלמים.
לסיכום :אני אדרוש שותפות תושבים בעשיה = חידוש וועדות
שיתוף ציבור במבנים ושקיפות פרוטוקולים.

תושב למען
התושבים
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שמואל שמאי
מקצוע :אברך כולל ,עוסק בקירוב
גיל42 :
מצב משפחתי :נשוי 7 +
כתובת :שח"ל 56
טלפון0548436405 :
מיילSH054836405@GMAIL.COM :

> רקע על עצמי
שמי שמואל שמאי ,בן  42תושב ותיק בשכונת גבעת מרדכי,
אבא מסור ל 7-ילדים שאוהב לתת ולמלאות לכל נצרך את מחסורו ומבוקשו,
בעל כושר רטורי גבוה במסירת שיעורים ,בחיזוק ובקירוב.
ר"מ בישיבה גבוהה שעושה ופועל מעבר לתפקיד ודואג לכל בחור באופן אישי להתקדם
ולממש את הפוטנציאל הגלום בו מתוך תפילה ,מסירות ,השקעה ואהבה!
שם דגש וחשיבות רבה לפעילותם של בני הנוער
והמשפחות לטיולים ובריכות והכל בסבסוד מלא מתוך
במשפט אחד:
דאגה כנה למלאות את שעות הפנאי שלהם באטרקציות
מהנות ומרעננות.
מפעיל בשכונה ישיבת בין הזמנים כבר למעלה מ 15-שנה.

> איך אקדם את השכונה?

מהיום
כל תושב
מרוצה יוכל
להיות תושב
מאושר!

חשוב לי שכל תושב ירגיש שייך ורצוי בשכונה וכל הקהילות
תתאחדנה.
ארצה לפתור את המחסור המשמעותי בבתי הכנסת
בשכונה ע"י הקצאת מקומות תפילה נוספים ומרווחים
לרווחת התושבים.
אדאג ביתר שאת לחוגי העשרה לילדים בתוך מבנה
קבוע ומוגדר בשכונה שכל ילד ייהנה להגיע ולממש את
כישרונותיו במקום מרווח ומסודר.
אדאג בעז"ה לבני הנוער ולילדים למלאות את שעות הפנאי שלהם בתעסוקה הולמת,
מהנה ,מפתחת ומקדמת ביראת שמים ובמימוש הפוטנציאל.
אדאג בעז"ה לנשות השכונה לאתנחתא בפעילויות תוכן עשירות ,מרתקות ומגוונות.
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לבקשת המועמד תמונתו לא תפורסם

שלמה שימל
כתובת :רח' מן
טלפון052-7160611 :
מיילsmsh6061@gmail.com :

> רקע על עצמי
אני תושב השכונה כבר למעלה מ 15-שנה .אשתי ילידת גבעת מרדכי ויחד אנחנו נהנים
לגדל את ילדינו בשכונה .אוהב את השכונה ,אוהב את התושבים ובעיקר את האווירה
השכונתית הנפלאה ,שאין דומה לה.
בשנים האחרונות זכיתי לשרת את תושבי השכונה במסגרת המינהל הקהילתי בעשיה
חיובית במגוון נושאים ,כגון :תרבות ,תחב"צ ,שטחי ציבור ועזרתי לתושבים שהיו צריכים
עזרה מול העיריה וגורמים נוספים.

> איך אקדם את השכונה?
חשוב לי לשמור על האופי המיוחד של השכונה ,על
האחדות והאחווה בין התושבים .בע"ה אמשיך לקדם את
בניית המתנ"ס לטובת תושבי השכונה ,שימוש במבנים
הציבוריים ושטחי הציבור לטובת תושבי השכונה מהגיל
הרך ועד גיל הזהב .מתן מענה הולם לכלל התושבים
מכל המגזרים .אמשיך להתעסק בגישה חיובית ובשקט
רק בצרכי התושבים מבלי להתייחס לשיוכים פוליטיים או
ל'רעשי רקע' אחרים שצפים בעשיה הציבורית.

במשפט אחד:

אוהב את
השכונה ואת
התושבים
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"

הדבר הכי גדול בעולם
הוא לעשות טובה
למישהו אחר"
(האדמו''ר מפיאסצנה)

"
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