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מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
15/2014
פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה ב  3בספטמבר  ,2014ח' באלול ,תשע"ד
הישיבה התקיימה במשרדי הוועד ,נקבעה לשעה  21:00ונפתחה בזמן.
משתתפים – חברי הועד הנבחר :אבי עטר ,רחל גור ,אביבה לוי ,אדם סלע ,אודי שטרבך ,דובי רול ,איתי ברונר.
נוכחים – מזכירת/גזברית היישוב -אורלי שריר
סדר יום:
.1

אישור פרוטוקול מיום 13.08.14

.2

אישור תקציבי לפעילות של רפי נשיא לבינוי קהילתי והמשך עבודה עמו ועם אופיר צימרינג לטובת בניית
אג'נדה

.3

עדכון על פגישה עם מנכ"ל האונ׳

.4

עדכון בנושא החלפת חבר ועד

.5

בחירת נושאים לשמות לרחובות היישוב

.6

פקח ביישוב

.7

בניית ועדות  -הרחבת המעורבות של התושבים

.8

הצגת פרוייקט התאורה

.9

תשלום בגין פרסום במידעון

.10

שיתוף עסקים בישוב בפעילויות קהילה ותרבות

.11

שונות

דיון:
.1

אישור פרוטוקול מיום  - 13.08.14אושר פה אחד.

.2

אישור תקציבי לפעילות של רפי נשיא לבינוי קהילתי והמשך עבודה עמו ועם אופיר צימרינג לטובת בניית
אג'נדה  -אבי מעדכן לגבי בינוי קהילתי מול רפי נשיא .רפי התחיל לעבוד בשני כיוונים :עבודה מול המועצה
ועבודה מול היישוב .התחיל להיפגש עם מנהלי מחלקות במועצה ,לאחר מכן יתחיל עבודה מול היישוב.
התהליך מוגדר ל  10חודשי עבודה מספטמבר.
עלות העבודה של רפי  70אש"ח המועצה אישרה  55אש"ח .הועד ישלם את היתרה .יש לקחת בחשבון תקציב
שנה הבאה .מתקיימת הצבעה על אישור הסעיף 5 :הצביעו בעד.
המחשבה לבנות בסיסי איתן

.3

עדכון על פגישה עם מנכ"ל האונ׳  -בפגישה היו דוד ברקת ,מריו ,מיכל מויאל וראובן קופל .המטרה הייתה
להתחיל וליצור שיתופי פעולה ותקשורת בין הגופים .דוד מאוד שמח ליוזמה .הועלה מול דוד נושא מס הועד
המקומי לעסקים וגופים נוספים .צריך לחשוב על שיתופי פעולה ולהעלות הצעות קונקרטיות .עלה נושא
הקרוואנים בלב היישוב .לאחר שהמועצה פסלה את הבקשה של היישוב ,הועד הסיר את ההתנגדות .מנחם
אופיר מציג את עצמו כנציג ועדת תכנון של היישוב .למען הסר ספק מנחם אופיר אינו נציג היישוב!
נושא הגדר המקיפה את האוניברסיטה הועלה והובהר כי לאוניברסיטה אין אפשרות לשנות את הנושא.
יש אפשרות להשתתף בתהליך התכנון והביצוע .הייתה פגישה מוצלחת יש לייצר המשכיות הקשר.
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.4

עדכון בנושא החלפת חבר ועד  -מה שעומד על הפרק שאדם יעזוב את תפקידו בועד ,זאת מכוון שהוא כבר
משמש כרב"ש היישוב .זה ייתן לנו להרחיב את מעגל השותפים לועד .יש מועמדת שאנחנו מעוניינים
שתצטרף לועד .לאחר שיחה איתה ותאום מול חברי הועד נאשר את העניין.

.5

בחירת נושאים לשמות לרחובות היישוב  -יש לקדם את שמות הרחובות לטובת פרויקט שילוט .הוחלט כי
מכל שכונה יהיה נציג או שניים שיציעו שמות לרחובות עם אוריינטציה מדברית )הועד ימקד את הנושאים(
אביבה ואיתי ירכזו את העניין .להוציא במידעון בקשה לנציגים לטובת העניין.

.6

פקח ביישוב  -כולם חושבים שנכון להכניס פקח .אורלי בודקת מול עלית וחגי את הנושא.

.7

בניית ועדות  -הרחבת המעורבות של התושבים  -חשוב לבנות ועדות לפי נושאים .ועדות מוצעות :ביטחון -
אביבה ,מוניציפליה  -אביבה) ,יש כיתת כוננות סימונה המפקדת יש נשקים(  ,תרבות  -רחל )קיים( ,קהילה -
אודי ,נוי  -איתי ואביבה )קיים( ,תכנון  -איתי )קיים( ,חינוך )קיים( כלכלה וועדת ביקורת.

.8

הצגת פרוייקט התאורה  -יש לחייב את הקבלן בהחלפה של כל התאורה היישובית .לבדוק מול עלית האם
הקבלן המבצע כבר עשה פרוייקט כזה .אנחנו מעוניינים לדבר עם יישוב כזה לגבי הכדאיות .לאחר מכן נקיים
הצבעה בנושא.

.9

תשלום בגין פרסום במידעון  -הוחלט להשאיר את התשלום עבור הפרסום במידעון.

.10

שיתוף עסקים בישוב בפעילויות קהילה ותרבות  -הרעיון מבורך .יש לבחון כל אירוע לגופו .העסקים
מרוויחים על האירועים האלו וכמו כולם יש לגבות מהם פרסום במידעון .אף עסק לא עושה אירוע לקהילה
יש אינטרסים כלכליים לכל עסק.

.11

שונות  -רחל מבקשת לעבור.
רחל מציעה לבדוק האם ניתן להניח פאנלים סולאריים על מבנה אולם הספורט החדש?
יש להכין רשימה של תב"רים ולבחון סדר עדיפויות ולהגיש למועצה בהקדם.
אדם מעלה את נושא המקלטים -בשעה טובה נסגרו .יש לשקול שוב את השימוש העיסקי במקלטים.

יש הרבה נזקים וונדליזם במקלטים .אדם מציע להכניס אזעקות שקטות לכניסות כדי שתהיה לנו בקרה על כל
פתיחה של השערים.
אורלי מעדכנת שחברת חשמל אמורה להגיע בשבוע הבא לחבר את החשמל לתאורת הרחוב בנווה בוקר ב' ולעשות
הכנה לארון חשמל לחיבור צופר בנווה בוקר ב'.

פגישת הועד הבאה נקבעה לתאריך 1/10/2014

בשעה  21:00במשרדי הועד
רשמה :אורלי שריר

