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9/2018 

 2018 ביולי 22' אביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .והתחילה בזמן 20:30במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

  .אדם סלע, מיכל מויאל, אביבה לוי, מיכל ארנון, דובי רול, איל גילת  :משתתפים

הדס , חן לייבמן ,)מועצה(בת שבע פטאל , )פנימיה( לון צחוריא) מפקד אורגן רמת הנגב(רון יהודה   :נוכחים

  .אורלי גלעד, נועם רום, רותי ברגר, יל'מוטי אברג, מיכל שמש , אבשלום כהן, אדר

  

  :סדר יום

 .17.6.18אישור פרוטוקול  .1

 .חופשת הקיץ במדרשה .2

 .עליה עם רכבים למצוק .3

 .'ח –' חלל לפעילות כיתות ז .4

 .כלבים .5

 .)איציק צור, מים(עדכונים  .6

  .שונות .7

  

  : דיון

  .אושר פה אחד  – 17.6.18אישור פרוטוקול  .1

  .אורלי תבדוק מול שירה לגבי דיר העיזים

   – חופשת הקיץ במדרשה .2

הגיע הזמן לעזור לנוער ולמגר . מצבי סיכון במהלך חופשת הקיץקטנה מביאה את עצמה ל נוערנחשפנו לכך שקבוצת 

  . ביישוב את התופעה

  .תחום אכיפתי ותחום מניעתי: יםיש לטפל בתופעה בשני תחומ

  .היום יש תושבים שאינם מודעים לבעיה .שהשטח ידבר את הבעיה ,סיורים עם המשטרה ,מבקשים הצבת מצלמות

המועצה צריכה להיות שותפה  .בשעות הלילה שימוש באולם הספורט ופעילויות נוספותמציעים  :מניעהלחינוך 

  .המגיעים ליישוב מבחוץ חשוב לזכור שיש הרבה בני נוער. לפעילות

  .כדי שיראו את הילדים תחת הפנס ,סיירת הורים הוגדרה כמסייעת

  .שתהיה מקובלת על הקהילה ,אמנה חברתיתכתיבה של 

  .לותילאחר מכן צריך לשלב כוחות כדי למגר את הפע, של אותם ילדים האחריות היא קודם כל על ההורים

  .וההוריםהבגירים , ל המשטרה אל מול הקטיניםפעילות שלהרחיב את ה, אכיפה צריכה להיות
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צריך לחשוב איך מחברים אותם  ,יש תוכנית מסודרת לבני הנוער. הקיץ יש מועדון נוער שפועל, בשונה מהקיץ שעבר

  . שלא היה בקיץ שעבר ,יש רכז נוער. לפעילות

  .חושבת שחשוב שהועד יוציא מכתב מטעמו. חן מבקשת נציג ועד שיעבוד מולה

  .במישור הטקטי למי שיש הצעות קונקרטיות לועד מוזמן להעביר זאת לועד

  .י המועצה"לגבי אולם הספורט הוא מופעל ע

  .על מנת ליצור שיח יישובי בנושא ,מוזמנים להשתמש בפלטפורמה של המידעון ,הוריםהסיירת חברי 

  .אלא כוח אדם ,לא כסף הבעיה היא . אין אדם אחד שמתכלל את הנושא, אין מי שאחראי על האחריות

 – ןטחויב/  עליה עם רכבים למצוק .3

  .בהלימה עם היטל השמירה ,יישובב 24/7יבנו תוכנית עבודה להפעלת הביטחון  ,)המזכיר המחליף( אדם ואיציק צור

 – 'ח–'חלל לפעילות כיתות ז .4

 2אין חלל אחד שיכול להכיל פעולה של   .ב"י–'ט חניכים מ 109 –ו  ,'ח-'בגילאי ז חניכים 72 היום ביישוב יש

רוצים את חלל . גן דבשון אינו מאוכלס מזה שנתיים. 'ח–'חלל לשכבת ביניים זכלל אין . ילדים 40כ "סה ,קבוצות

  .' ח- 'דבשון לפעילות משותפת של כיתות ז

  .בוצון וועד ההוריםרוצים להבין האם יש תקציב לשיפוץ חלל דבשון והאם יש אישור להתחיל משא ומתן אל מול קי

 ,יוכלו להשתמש בשארית תקציב הנוער לשיפוץח "הצל .דבשון סיגלית שימוש במבנה מול בחנויהדס וחן : הוחלט

  .קיבוצון יאשרו זאת/ במידה וסיגלית 

  .ח לא מעוניינים להכניס את הילדים למקלט"ההצל – מוטי מציע לפנות לתאגיד לגבי מקלט הקואופ

 – כלבים .5

  .מצורף נוסח .משוטטים לבעלי כלבים ,לשלוח מכתבים לאחר תלונות של תושביםהועד יתחיל 

   :עדכונים .6

  – איציק צור •

המועצה המליצה עליו להחליף את אורלי במהלך שהותה . מזכיר בחלקיות משרה בבאר מילכה, תושב רתמים

  .תתקיים פגישה עם איל ועם חברי הועד, איציק ואורלי נפגשו. ב"בארה

   –מים  •

מי באמצעות ( רמת הנגב למועצה האזורית ,ועד היישוב מבקש להעביר את ניהול ותפעול המים :להחלטההצעה 

  .) רמת הנגב

  .מאושר פה אחד :הצבעה

  : שונות .7

  – 2017גרעון תקציב  •

  .מצורף מכתב של איל

  .חברי הועד מאושרים את המכתב פה אחד :החלטה
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  –תאגיד  •

לאחר שהתאגיד ניתק את הברזים שהשקו את כל השטחים  ,שהבמדר התקיים סיור של הילה ושלומי פז

כרגע מחכים  .לאחר שבוע המים חוברו ,כי התאגיד יחבר שוב את המים ,הוחלט .הציבוריים של התאגיד

  . לסיכום של הילה מהישיבה שלה עם דיסטניק

  - בחירות  •

כל  המפרטת את, בחר בבוא העתאותה יציגו לועד הנ ,הועד הנוכחי יכין מצגת .חשוב שתהיה המשכיות בועד

  .בהם הועד הנוכחי מטפל הנושאים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


