בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת הציבור בע"מ (חל"צ) מספר 515063196
התאגדה ביום 24.9.15
מבנה ארגוני מאושר ע"י משרד הפנים
החברה פועלת במבנה ארגוני זה ,החל מיום הקמתה ועד היום ,כאשר במקביל ,לפרקים ,הועסקו
יועצים חיצוניים בתחומים שונים ,לליווי לפי התקדמות שלבי ההקמה – מצורף פירוט בעמוד .2

אסיפה כללית – מועצת העיר ראשון לציון

בית לעברית ראשון לציון – חברה עירונית לתועלת
הציבור בע"מ (חל"צ)

דירקטוריון  -בית לעברית ראשון לציון

מנכ"לית – גב' פארה חודורוב

מנהלת תפעול
– גב' יפעת
חמו שלום

מזכירת
חברה–
גב' מגי שלו

יועצים חיצוניים:
יועמ"ש – עו"ד נועה בן אריה
רו"ח מלווה – רו"ח עקיבא זינגר
מנהלת חשבונות – גב' מירי לוי
יועץ אקדמי מלווה – יו"ר ועדת ההיגוי המקצועית  -פרופ' אריאל הירשפלד
אוצרת להקמה – גב' מורן שוב

מועצה ציבורית

יועצים מלווים
התפיסה התפעולית של בית לעברית מבוססת על גיוס אנשים מובילים בתחומם משלב ההקמה,
כתנאי להבטחת ההצלחה בראשית הדרך ובהמשכה.
כמרכז תרבות יחיד מסוגו ,וכמוביל של העברית כשפה וכתרבות – מחויב בית לעברית להציג
מידע סמכותי בתחומים ההיסטורי/הלשוני/התרבותי ובכל תחום אחר שאליו הוא מתייחס ,ועמם
הוא פונה אל הקהל הרחב – הבקיא בתרבות העברית ומי שאינו בקיא בה .לשם כך נדרשות
סמכויות מקצועיות בתחומים הללו .אלו ישמשו לאישור תכנים שנאספים לפני הנגשתם לציבור
בזירות השונות בהם יתקיים קשר עם הציבור .יועצים מדעיים המלווים את הבית מספקים
גושפנקה מקצועית וציבורית והם הכרח בסיסי לגוף ארצי העוסק בערכי השפה והתרבות העברית
וישמשו בהמשך ,אם וכאשר נידרש ,למענה לפניות שיגיעו מן הציבור.
ההשקעה באוצרות  -בבניית הפעילות ,בבחירת התכנים ,באופן תצוגתם ובעיצוב חווית הביקור
בשלב ההקמה הינה עצומה וארוכת טווח ,כדי להבטיח מקום שיהפוך לאבן שואבת לביקורים
חוזרים ונשנים.
יועצים מקצועיים שליוו את ההקמה עד היום:
-

יועץ אקדמי :פרופ' אריאל הירשפלד  -יו"ר ועדת ההיגוי ויועץ אקדמי של בית לעברית

-

תכנון אדריכלי :אפרת-קובלסקי אדריכלים ואדר' דן חסון ואדר' עדי סאמט

-

תכנון נוף :משרד  Inside Outsidמהולנד – אדר' הנוף פטרה בלייז

-

משרד מוריה סקלי – אדריכלות נוף בע"מ

-

ייעוץ אסטרטגי להקמה :רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ

-

ניהול פרויקט לתצוגות :וייל ניהול קריאייטיב בע"מ  -גב וייל

-

עיצוב שפה חזותית בית לעברית – פרופ' עדי שטרן וקובי לוי  -סטודיו "הליגה"

-

יועץ מילונאי לשונאי :דר' רוביק רוזנטל  -לליווי שוטף ובמסגרת מיזם "המילון
המשפחתי"

-

ניהול ארגון בוגרים בית ספר "חביב" – גב' לי וולפר

-

ניהול מדיה חברתית (פייסבוק) :שלי פז shepaz

-

עריכה לשונית לפרסומים :דפנה לב

-

יועצת היסטורית :דר' גליה השרוני

-

יועץ היסטוריה של העם היהודי ,תרבות וזמר עברי :פרופ' דוד אסף

-

יועץ מחקר טיפוגרפיה ועיצוב :יהודה חופשי

-

ביצוע תיק תורם :אנימציה  +הפקת חוברת בדפוס  +בניית אתר  -פיצ'יפוי הפקות
אנימציה

-

ייעוץ וליווי דיגיטאלי לאתר האינטרנט בהקמה :אייל דוד

-

עיצוב וביצוע פרסומים בדפוס וברשת :סטודיו עינהר

-

כתיבה שיווקית לתיק תורם ולחומרים נוספים :אסתר נאייר
•

יועצים אלו אינם מלווים באופן שוטף וקבוע אלא מעת לעת לפי התקדמות שלבי
ההקמה.

