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מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
16/2014
פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה ב  29בספטמבר  ,2014ה' בתשרי ,תשע"ה
הישיבה התקיימה במשרדי הוועד ,נקבעה לשעה  20:30ונפתחה בזמן.
משתתפים – חברי הועד הנבחר :אבי עטר ,רחל גור ,אביבה לוי ,אדם סלע ,אודי שטרבך,
נוכחים – מזכירת/גזברית היישוב -אורלי שריר ,מיכל ארנון ,שוש זילברבוש  -חברת מליאה.
סדר יום:
.1

אישור פרוטוקול מיום 3.9.2014

.2

גדר האוניברסיטה  -עדכון והחלטה על מדיניות הועד בנושא

.3

החלפת חבר ועד

.4

עדכון לגבי תב"רים

.5

עדכון לגבי קירוי מרכז מסחרי

.6

התייחסות למייל שנשלח ע"י אביבה לחברי הועד בעקבות ישיבת הוועד הקודמת בנושא החלפת חבר ועד

.7

נציג ועד בנושא קהילה

.8

שונות  -עדכון בנושא דואר ,עדכון בנושא עצים נווה בוקר ב'.

דיון:
.1

אישור פרוטוקול מיום  -3.9.2014אושר פה אחד.

.2

אבי מעדכן בנושא גדר האוניברסיטה  -הייתה פגישה במועצה עם שירה מוריוסף ,ראובן קופל וברני .צריכים
להחליט באיזה אופן אנחנו בוחנים את הנושא .יש אפשרות להילחם בהקמת הגדר ,אפשרות אחרת היא
לראות כיצד בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה ממזערים את הנזק הסביבתי של הקמת הגדר .חשוב ליידע את
כלל התושבים על הקמת הגדר) .לבקש מהאוניברסיטה שיוציאו מכתב מסודר לגבי הגדר(
הוחלט לאחר דיון יחד עם האוניברסיטה לבחון כיצד אפשר למזער ולייפות את הגדר ,בשיתוף כלל התושבים.

.3

נוהל החלפת חבר ועד  -לאור בקשתו של אודי לצאת מתפקידו בוועד ,אבי דיבר עם המועמדת הבאה  -מיכל
ארנון שתיכנס כמרכזת פרויקטים של הועד .יש צורך לעדכן את המועצה ,לעדכן את הביטוח )ליאת( ולעדכן
את התושבים.

.4

רשימת התב"רים שיוגשו לשמוליק ביחד עם חגי  -גן שעשועים נווה צין ,ביצוע כביש ) 14יש צורך להשלים
תכנון פיתוח( ,מרכז מחזור פינות מחזור ,תכנון כביש .15

.5

אורלי מעדכנת בנוגע לפירוק הקירוי  -מחר יום שלישי יתקיים סיור עם שלומי פז  -מנהל התחזוקה של
התאגיד ,עם שרית מנור )בעלת עסק במרכז( ,במטרה למצוא פתרון יצירתי ולדחות את הקירוי.

.6

אבי מתייחס למייל שנשלח ע"י אביבה על כך שנוהל החלפת חבר ועד נעשה באופן בלתי חוקי.
המסר הראשון ,אם למישהו יש מה להגיד ניתן לעשות זאת ישירות .ומי שמעוניין ניתן לשלוח מייל באופן
אישי.
במייל הואשמתי בתהליך בלתי חוקי ,אם מישהו חושב שעשיתי משהו בלתי חוקי שיתבע.
במידה וחברי הרשימה הסתיימו ,תמיד יש אפשרות דרך משרד הפנים להכניס עוד חברי ועד.
אביבה מתנצלת אם פגעה במישהו ,זו לא הייתה הכוונה .הכוונה הייתה לשתף את הועד בתהליך החלפת חבר
ועד.
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.7

חשוב ליצור מנגנון להנעת תהליכים קהילתיים ביישוב ,מישהו שיכול להוביל את התהליך של גיבוש קהילתי
 רחל מציעה להכניס בעל תפקיד בתשלום .אדם מציע שאדם מהיישוב יתנדב לעניין.האידיאל הוא שכל בעל תפקיד יהיה בשכר ,האופציה יכולה להיות שאנחנו מזהים אדם שיכול להוביל את
התהליך הזה .בהתנדבות עד סוף השנה .ובשנת התקציב הבאה ,תהיה התייחסות לעניין.
ההצעה של אבי לנסות ולמצוא אדם בהתנדבות שיגייס צוות סביבו ובשנת התקציב הבאה נגדיר תפקיד
בתשלום.
אודי ורחל יחשבו על אנשים ספציפיים לטובת העניין.

.8

שונות :עדכון בנושא הדואר  -יצא מכתב לתאגיד במטרה למצוא פתרון יצירתי לנושא .תקבע פגישה עם רונן
גנץ  -מנהל הכספים של התאגיד וסיגל שושן  -אחראית על המבנים הציבוריים של התאגיד.
עדכון בנושא נטיעות נווה בוקר ב'  -הנושא הועלה בשיחה עם הקבלן של משרד השיכון .משרד השיכון דחף
לנטיעה לפני שנת השמיטה למרות שאין תשתית מים .הקבלן הורה לעובדים שלו להשקות ידנית את העצים.

פגישת הועד הבאה נקבעה לתאריך 28/10/2014

בשעה  21:00במשרדי הועד
רשמה :אורלי שריר

