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עדכוני ועד נווה
פרסומי ועד נווה ור"א ב'

חדשות ועדכוני הועד
עדונים של ועד השכונה

פרוטקולים של הועד
שקיפות על פעולות הועד

הודעות על ארועים של הועד
הודעות על ארועים של הועד

דיוור אחרון שנשלח מהועד
הדיוור האחרון שהוציא הועד

משאבי נווה
שימושי לנווה ור"א ב'

רשימת חברי הועד
קישורים למוסדות שבכונה
מוסדות חינוך ובריאות
פרטים על מוסדות בשכונה

צור קשר עם ועד נווה וב'
רוצים לכתוב לועד נווה
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עדכונים בנושא הפדופיל בחסות חב"ד והעדר מתקני ספורט בבתי הספר
העלון מכיל גרפיקה .אם אינו ברור ניתן לקרוא אותו בקישור זה

עמותת תושבי רמת אביב  -רשימת דיוור כללית
שלום אורח,

 .1פדופיל בשכונה.
כפי שעדכנו במייל הקודם ,נאשם בפדופיליה שוהה במעצר בית בשכונה .האיש ,ראובן אילן ,שהה עד שבוע שעבר בבית
חב"ד ברח' הקוממיות  43באפקה .תושבי השכונה פנו לבעל הנכס ,המשכיר לחב"ד ,שדרש לפנותו מיידית.
חב"ד העבירה את הנאשם לדירה שהם שוכרים ברחוב ברזיל  .10עמותת תושבי רמת אביב פנתה לבעלת הדירה ,שהופתעה
לשמוע על הצטרפות הדייר הנאשם בפדופיליה ,שכן חב"ד לא טרחו לעדכן אותה בפרטים .לדבריה ,פנתה לחב"ד בבקשה
להוציא אותו משם.
נכון לסופשבוע זה הנאשם עדיין שוהה בדירה שברח' ברזיל  .10אנו מבקשים מהתושבים לפנות בטלפון לרב גינזבורג ,המנהל
את פעילות חב"ד ברמת אביב ,טל 054-5746770 .ולדרוש ממנו להוציא את ראובן אילן מהשכונה.
אנא היו ערניים לסביבתכם והזהירו את הילדים .כמו כן ,אפשר להדפיס פלייר שבקישור זה ולתלות בלוחות המודעות של
הבניין ובשכונה.

 .2מתקני ספורט בבתי הספר ובמתנ"סים.
כפי שעידכנו במייל ביום שבת האחרון ,בכל בתי הספר ,במתנ"סים ובפארקים הציבוריים הוסרו כל מתקני הספורט
הציבוריים .בעקבות פניות רבות של תושבי רמת אביב לעיריית תל אביב נאמר ,לנו ולתקשורת ,כי העירייה שוקדת בימים אלו
על ביצוע מכרז חדש להתקנת מתקני ספורט ציבוריים ,אך סרבה בכל תוקף להתייחס ללוח זמנים .כמו כן טענה העירייה כי
בתי הספר ברחבי העיר וברמת אביב אינם סגורים לפעילות בשעות שלאחר הלימודים ובסופי שבוע.
טענה זו אינה עומדת במבחן המציאות נוכח העובדה כי בתי ספר ברמת אביב ,כגון ניצנים ואילנות ,עדיין נעולים על בריח
ועדיין מוצבים שלטים של העירייה שאוסרים על כניסה לרחבי בית הספר .עובדה זו מובילה לכך שילדים בגילאים צעירים
נאלצים לטפס על גדרות בתי הספר ובכך מסתכנים בפציעות קשות .אנו נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות.

תרומות לעמותה
עמותת תושבי רמת אביב הינה עמותה רשומה על פי חוק ,אשר פועלת מזה שלוש וחצי שנים במגוון רחב של נושאים לטובת
תושבי כל שכונות רמת אביב .העמותה בכל פעילויותיה פועלת על בסיס תרומות בלבד ואיש מפעילי העמותה אינו מקבל
שכר .התרומות לעמותה מאפשרות לה להפעיל גורמים משפטיים  ,לערוך אירועים קהילתיים ולפרסם פרסומים רבים.
כל הפעילויות האלו נעשות עבורכם ,תושבי רמת אביב! תרומה לעמותה היא תרומה שחוזרת אליכם ונעשה בה שימוש
עבורכם על מנת שנוכל להמשיך לפעול עבורכם ,אנא תרמו לעמותה במגוון האפשרויות המתוארות מטה:
באמצעות כרטיסי אשראי -באתר האינטרנט  /http://ramataviv.orgהתרומות באתר הינן מוצפנות ומאובטחות על ידי
Paypal
משלוח שיק לפקודת "עמותת תושבי רמת אביב" ,רח' פיכמן  2תל אביב ,מיקוד  .69028יש לרשום על השיק
"למוטב בלבד"
העברה בנקאית או הפקדת שיק לחשבון הבנק של העמותה :בנק  - 12הפועלים ,סניף  ,606חשבון  .328750נא
לשלוח במייל כתובת למשלוח הקבלה.
בפגישה אישית מול נציג גזברות העמותה ,לאחר פניה לתיאום בכתובת .info@ramataviv.org

תרמו לנו שנוכל לתרום לכם!!

הצעות של בתי עסק בשכונה למתן הנחות עבור חברי העמותה

מרכז הספורט  -אונ' תא  -הנחות מיוחדות לחברי העמותה 2017 -
סואי סושי  -הנחה קבועה לחברי עמותה
אנינה מטבח איטלקי  -הנחה קבועה
יאיר שרותים  -הנחה לחברי עמותה
לקס שעונים  -מעבדת תיקונים וקניית שעונים
דניאל  -סנדלריה ומתפרה  -הנחות לחברי עמותה
אופטומטריסטית ארזה פרוכטר  -הנחה של  15%לחברי העמותה

מודעות אחרונות בלוח השכונתי  -גם אתם מוזמנים לפרסם

התעמלות בריאותית
מטפלת זרה פנויה
סאבלט ברמת אביב הירוקה
מגורים להשכרה
קנייה ביגדי יד שניה
עזרה באירגון ילדים בבקרים
צרפתית בבית התלמיד\ה
אתר עמותת תושבי רמת אביב http://ramataviv.org -
הצטרפות לעמותה http://ramataviv.org/amuta-registration -
תרומות לעמותה  -באמצעות כרטיסי אשראי

חדש! צרכנות נבונה  -השוואת מחירים בין הרשתות בשכונה  -מדור חדש באתר
לוח אביב  -לוח פרסום שכונתי http://ramataviv.org/luach -

רוצים לקבל עדכונים?
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אפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו) .הרשמה
לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה(.
לרשימות הדיוור

12/3/2017

כל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות
קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות
בהוצאות.
מעונינים לתרום

רוצים לכתוב לנו?

להיות חברים בעמותה?

התקשורת איתכם חשובה לנו ,העמותה ,וכן גם
לועדי השכונות .שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

אם איכות החיים בשכונה חשובה לכם  -הצטרפו
אלנו .כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר
חבריה.

כתבו לנו

להצטרפות

דברים שימושיים

מה חדש בעמותה?

מה חדש אצל ועדי השכונות?

יצירת קשר

לוח אביב  -הלוח השכונתי

דיוור אחרון שיצא

עדכונים של ועד ר"א הירוקה

יצירת קשר עם העמותה

הטבות לחברי העמותה

עדכונים וחדשות של העמותה

ארועים של ועד הירוקה

יצירת קשר עם ועד ר"א הירוקה

גלריית צילומים שכונתי

ארועים מטעם העמותה

עדכונים של ועד נווה אביבים

יצירת קשר עם ועד נווה אביבים

ארועים של ועד נווה

דרכי תקשורת עם העירייה

אתם כאן:

דף הבית

עמוד הבית

עדכוני ועד נווה

דף הבית רמ"א הירוקה

דיוור אחרון שנשלח מהועד

נווה אביבים ורמת אביב ב'

עדכונים בנושא הפדופיל בחסות חב"ד והעדר מתקני ספורט בבתי הספר

דף הבית נווה אביבים

זכויות יוצרים ©  2017עמותת תושבי רמת אביב .כל הזכויות שמורות.
ג'ומלה! היא תוכנה חופשית המשוחררת תחת רישיון .GNU General Public
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