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9/20121 

 2019 ביוני 26' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .20:30ונקבעה לשעה  במשרדי הועדהישיבה התקיימה 

  .פינקלשטיין רן, מנחם אופיר, אלון גור, עינב משה, טלי אילני, גלעד ברודרס, אבשלום כהן   :משתתפים

  .הדס אדר  :התנצלו

  .אורלי גלעד, ערן פורת     :נוכחים
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  : דיון

טלי ביקשה להוסיף את שמו של ארז לב רן כמי שכתב את הפירוט בנושא תנועת  – 05.06.2019 אישור פרוטוקול .1

 .לגבי הטיילתהנוער ועדכון מהמליאה 

  .וניתנו הסברים בנוגע לצמצום הגרעון המצטבר 2018ח השנתי לשנת "הדו הוצג – ח שנתי"דו .2

  .2018ח השנתי לשנת "אישור הדו :הצבעה

  .חברי וועד הצביעו בעד 6

  .נמנע 1

וועד ה ,חלופות לכניסת שביל האופניים למדרשה והתוואי העובר בה 3והצגת  לאחר דיון – שביל מהקיבוץ למדרשה .3

הצביעו לחיבור לכניסה  2. (תכלתמסומן בלהמליץ על כניסה ליישוב דרך פשפש נווה צין בשביל ה 4ברוב של החליט 

  .)מצביע לכניסה ליישוב דרך שביל האוניברסיטה 1. הצפונית העתידית

  :סייגים 2

 .יתבצע מחוץ ליישוב ,החיבור בין שביל האופניים לטיילת העתידית .1

 .ולא לתחנת הדלק שליד הצריף, ץ בשביל האופניים היוצא מהמדרשה למען הילדיםכניסה לקיבוהתוסדר  .2

  .הינו תנאי לתמיכת הוועד בתוכנית 2סייג 
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ההחלטה היא . האוניברסיטה והתאגיד כרגע לא משלמים. יש גבייה חלקית לטובת היטל השמירה  -  היטל שמירה .4

 ואמירלויד אבשה ואורלי קיימו פגישה עם אדוה . את היטל השמירההגופים כדי שישלמו  2עם  הגיע להבנותל

שכן תוכנית העבודה , של היטל השמירה בניהול התקציבישל וועד היישוב קושי הבכדי להתריע על  אלחייק

הוסכם כי שהאוניברסיטה והוועד יעשו איגום . התבססה על העובדה שכל הגופים משלמים את היטל השמירה

  .משאבים בכוח אדם ובאמצעים

  .בעד איגום משאבים מול האוניברסיטה בנוגע לשמירה :בעההצ

  .הצביעו בעד 6

  .2020הוועד המקומי יבחן את גובה עלות היטל השמירה לקראת שנת 

הוחלט בוועד . ורצון הוועד לעבוד באופן מסודר ויעיל יותרבעקבות הדוח של דוד שטארק  – רפי נשיא – יועץ ארגוני .5

המועצה העבירה לוועד את המלצתה . מטרות ודרך פעולה מיטבית יותר, חזון לוועד, שיש צורך בקביעת נוהלי עבודה

   .ומוכנה לשלם חלק מהשכר שלו, להעסיק את רפי נשיא בתהליך

אורלי תעביר , לאחר אישורו של אבשה. אבשה ואורלי הכינו טבלת עבודה בדרייב שכולם יוכלו לראות ולהגיב אליה

  .את הטבלה לכולם

בין הכניסה  40נוספת ליישוב דרך כביש ראשית מנחם מעדכן כי וועדת התכנון דנה באפשרות לכניסה  -  וועדת תכנון .6

וועדת התכנון ממליצה ליישוב לאשר את האפשרות ששביל האופניים והולכי הרגל . לקיבוץ לבין הכניסה למדרשה

וכך תחבר בין הכניסה הרכובה ליישוב לבין  יסה העתידית ליישוב בחלק הצפונימהקיבוץ למדרשה יתבצע דרך הכנ

   .שביל אופניים והולכי רגל

תתקיים . מנחם ישלח את המסמך לכל חברי הועד – יחידות הסמך המשמשות לתיירותושא נוסף שנידון הינו נ

  .בנושא הצבעה אינטרנטית

/ גיאופן . שונותהתו ישכיר לצרכים של התושבים לפעילויות הוועד צריך למצוא לעצמו מבנה או – מבנה קהילתי .7

 . רעיוןכלכלית של המנור ויבדוק כדאיות איתי גלעד יפנה ל.  שפת מדבר

 – שונות .8

כך שתהיה אפשרות לגבות ארנונה , מנחם מבקש להעלות את הנושא להצבעה – הטלת ארנונה שלא למגורים •

  . 2020נת מש שלא למגורים מכל המבנים והגופים ביישוב

  .2020וועד מקומי שלא למגורים לשנת האם הוועד תומך בהטלת ארנונה  :הצבעה

  1: בעד

   5: נגד

  1: נמנע

  .2020הוועד המקומי מודע לכך שבהצבעה זו נחסמה הדרך לגביית ארנונה וועד מקומי שלא למגורים לשנת 

  .נא לפרסם קול קורא במידעון לגיוס אנשים לוועדת התכנון -ליאת 

  

  .היישוב צריך להחליט עם איזו תנועת נוער מבקשים להמשיך 2019עד נובמבר  -  נועת נוערת •

  

  אורלי גלעד: רשמה


