מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
פרוטוקול ישיבת ועד 7.9.22
תאריך31.8.22 :
שעה20:30 :
מיקום :משרדי הועד
חברי ועד :אבשלום כהן ,טלי אילני ,ערן פורת ,משה עינב ,גלעד ברודרס ,רן פינקלשטיין .מריאלה
ליבמן,
לא הגיעו :הראל כדורי ,נמרוד זילברמן ,משה עינב
משתתפות נוספות :נטע סיבוני גלילי ויפעת וגנר
מכתב למתכנני הגדנ"ע – יפעת ונטע
ביישוב נעשה תהליך עומק ,יסודי ביוזמת התושבים והוועד מתוך מטרה לגבש דעה בכתב מהי
עמדת היישוב לתכנון על הגדנ"ע.
התהליך ,השאלון ותוצאותיו הוצגו לוועד ויפורסמו ליישוב ולמתכנני הגדנ"ע ושותפים אחרים
ישלח מכתב מסכם שהוצג וקביל את ברכת הועד.
פיילוט מעברי בקר יעלים – ערן פורת
ההתנגדות להקמת מעבר בקר כפיילוט בישוב להרחקת היעלים היתה בגלל ההתנגדות העקרונית
לגדר ביישוב.
מוצג לועד היום :שניתן לעשות באזור המבואה פיילוט בו נבחן האם היעלים נמנעים לעבור על
המעברים ,ובמידה וכן ניתן יהיה לקדם הרחקה ממוקדת .המעברי בקר יבדקו אם זה מצמצם
פעילות .עלות ₪ 6,000
מי בעד הקצאת  ₪ 6000לפיילוט:
 4בעד
מי נגד הקצאת  ₪ 6000לפיילוט?
 2נגד
ההחלטה עברה.
שוטף – אבשלום כהן
 מבנה קהילה :התאגיד והאוניברסיטה נכנסו להליך גישור עם אבי בניהו .ועד הישוב מביןכי בקרוב לא יהיה לתושבים מבנה קהילה .עם זאת נגלה סבלנות ואורח רוח לנתיב החדש
של הליך הגישור .בעוד  60ימים באם אין הסכמות ,נפנה לראש המועצה בבקשה להתחלת
התכנון של מבנה קהילה חדש  .תאריך ביצוע7.11.22 :
 גיל שלישי :נכון להיום הועד משקיע מתקציב השוטף  ₪ 50,000לטובת פעילויות הגילהשלישי ופרט לוועד אין עוד נושאים בעלויות השוטפות .יש לעדכן את המועצה
והתושבים כי אנו מצפים:
 oלהשתתפות זהה מתקציב המועצה כנגד השתתפות היישוב.
 oלפעול לשוויון בחלוקת תקציבים בגיל השלישי בין יישובי המועצה
 הסדרת הצימרים ביישוב :הועד ישלח עדכון כי המועצה התחייבה עד אחרי החגים לצאתבמתווה הסדרת הצימרים ואכיפתו .תאריך ביצוע20.10.22 :
 כוללנית :היתה פגישה שבוע שעבר עם אייזן בנושא תב"ע לב היישוב בו הוצגה חלופהשאינה מקובלת על הועד .טרם התקבלה המצגת או הסיכום פגישה שנוכל לעבוד עליו .עם
זאת שלחה יפעת בתום הפגישה מכתב המבהיר כי היישוב לא קיבל את החלופה ואנו
מבקשים לעבור על החומרים טרום התייחסותנו בכתב.
שוטף  -יפעת וגנר
לימן :ברחוב רכס חלוקים במפגש עם שביל מעונות אנו מקדמים נטיעת חורשה משמעותית להנאת
ושימוש תושבי היישוב 3 .דונם 50 ,עצים .צוות היגוי :חנה מיצקר ,אסף נוימן ,שי קפלן ,נטלי דה
פלקו ערן פורת .הצוות מכין דף פרוייקט לגיוס קולות קוראים ותקציב .יוצג בהמשך

מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
בריכה :מתווה הפעולה מטרה לייצר בריכה לתושבי היישוב ואורחיהם
להוציא מכתב מסכם של העונה בה מוצגים עיקרי הקשיים :אין תחושת בטחון ,אין מוגנות ,תחזוקת מים
ירודה ,ושירותים לעדכן כי במצב הנוכחי תושבים רבים לא יחדשו מנוי לשנה הבאה  .מכתב התראה בפני
המפעיל ובעלי הבריכה.
 .1בדיקה ראשונית יפעת :במצב הקיים באם בסמכות התאגיד לשנות את הסטטוס של הבריכה
מבחינה חוקית .עלות של יועץ משפטי – אושר.
 .2באם אפשר לקדם בעלות אחרת (אגודה של היישוב/עמותה/מועצה) שנוכל לקבוע מסננים.
תמחיר :עלות יועץ  +ליוווי הקמת עמותה או אגודה לקבל את הבריכה
 .3להתחיל לקדם בנייית בריכה פרטית .יש לצאת לתוכנית בינוי מפורטת לאחר שרותמים את
השותפים במועצה.

ישיבות ועד הבאות  21.9.22 :ו26.10.22 -
כתבה :יפעת

