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 עדכון צוות ניהול גנים  .2

בשימוש ו לאחרונה עלה חשש סביר שכנראה יש מעילה במטבח בהצטיידות - החלפת צוות מטבח .א

גם בעקבות הוצאות חריגות וגם  :כיוונים שונים שניהחשש עלה מ .בסחורה של הגנים לא לצורכי הגנים

שבהן הוצבו מצלמות במטבח וכן יש צריכה חריגה במוצרים דגמנו משמועות שנבדקו ע"י חגי. נמצא כי 

 רואים בבירור שהעבודות לאחר שעות העבודה לוקחות סחורה.

 העובדות יפוטרו.  – החלטה

 - לקראת היום שאחרי הגנים לחזרה לפעילות  היערכות .ב

כרגע אין מידע קונקרטי למעט המידע שזורם בתקשורת.  אנחנו מנסים להכין את עצמנו לכל מיני 

 אך כרגע הכל בערפל. והערך לכל מיני אופציות,תסריטים 

 שני ביקשה ליידע את הוועד המנהל בהתרחשויות כאלה לפני הציבור, כדי שנדע במה מדובר. .ג

 רה לגנים תהה סינכרון עם צוות צח"י. נצח ביקשה שהחז .ד

 

 דוח מזכיר: .3

. נבחרה עו"ד ענבר ברקוביץ. נערך דיון והוחלט על בישוב דיןהצעות מעורכי  2התקבלו  –עו"ד לאגודה  .א

מתווה להתקשרות עם עו"ד לאגודה בהתאם לסעיפי התקציב הקיימים באגודה ולצרכים שעולים 

 מהעבודה השוטפת ומהפרוייקטים שמנסים לקדם. 

 

 



בשל מצב הקורונה והעומס שנוצר ברמה האישית לכל אחד והעומס בעבודה  -עידכונים שוטפים  .ב

   העידכונים לא מגיעים בזמן ולפעמים בדיעבד. –ות ובצח"י במזכיר

למרות שצוות ניהול גנים עושה עבודה טובה, הגנים נוהלו בעבר ללא פיקוח הדוק של הוועד  –נצח 

  .שבועייםל שותף אחת מבקשת לקבל עדכוןואני מסרבת לחזור על אותה טעות ונגרם גרעון. 

 אלינו אין לנו מושג במה מדובר.  לא יתכן שאנחנו מקבלים עידכונים יחד עם התושבים וכשפונים –שני 

 דיווחים רשמיים לתושבים ניתנים באיחור, רק לאחר שנפוצו שמועות. 

 

 החלטות

והפעלת שיקול דעת במה נדרשת החלטת ועד טעויות,  יש לתת לדינה מרחב פעולה, גם במחיר של (1

 ומה לעדכון בלבד.

 דינה צריכה להתחיל להתנהל מול התושבים ברמה היומיומית של דיווחים.  (2

פעם בשבועיים יש ישיבת וועד ועל כל חבר וועד לעדכן מה קורה בוועדות שלו. בדגש על וועדות  (3

 עם תקציב. 

 על הוועד להשתמש בזום לעידכונים חשובים והחלטות מיידיות ברמה היום יומית.  (4
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