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 !!! ברוכים הבאים



 הועדחברי 
 ר הועד"יו –אבשה כהן 

 בחרתי להגיע לוועד כדי לחזק את תחושת השייכות של   •
 .התושבים למקום ולקהילה  

 תחום קהילה ותרבות – ברודרסגלעד 
 .אשמח לשמוע הצעות רעיונות ומאווים שלכם בתחום זה  •

 תחום תכנון –מנחם אופיר 
 .שנים כהנדסאי אדריכלות 29 -עוסק באדריכלות מזה כ •

 פרוייקטים –טלי אילני 
 מאמינה כי התפתחות היישוב חייבת לשים בראש סדר  •
 העדיפויות את ההתפתחות שלנו כקהילה ואת החינוך    
 .שנעניק לילדנו תוך הקפדה על כבוד לזולת ולסובב אותנו  

 תחום חינוך –אלון גור 
 כדי לנסות  , חשוב לי לקחת חלק פעיל בעיצוב היישוב •
 .בדגש על תחום החינוך במדרשה, ולהשפיע  

תחום קהילה ותרבות –יפה ברנד   

 .סבתא לתשעה נכדים ובכולם אני גאה מאוד •

 – קרוננפלדהדס אדר 
 פיתוח וקולות קוראים, מוניציפליהתחום 

 ,  בעבר שימשתי כחברת ועדת תרבות. דור שני בישוב •
 תחום בטחון ובטיחות –משה עינב  .2009-2012הישוב בשנים  בועדחברת ועד מקומי   

רמת  ( המשמר האזרחי במגב)מתנדב פעיל במתמיד   •
 .א נגב"אמבולנס מתנדב במדונהג הנגב 

 תחום חינוך –רן פינקלשטיין 
 בכך שהקהילה מייצרת את  , מאמין שיש חשיבות גדולה •
 ,  המציאות בה היא חיה ומזמין את כל מי שחושב כמוני  •
                 ,  להצטרף אלינו ולנסות לייצר לכולנו סביבה בטוחה  •

 .נעימה  ואיכותית



 נציגי היישוב במליאת המועצה  

 יל'מוטי אברג

 משמש חבר במספר וועדות וכנציג המועצה במליאת

.מועצת נאות חובב  

.למען הקהילה והתושבים ממשיך להתנדב ולתרום  

 ערן עמר

 .אפעל למינוף המדרשה במליאת המועצה

 רן-ארז לב

 .אפעל כדי להשפיע על פיתוח ויישוב הנגב וקידום המדרשה



 עובדי הועד המקומי 

 .מנהלת וגזברית היישוב –אורלי גלעד  •
 .שנים 4 –המקומי מזה כ  בועדתושבת המדרשה עובדת     

 :מנהלת משרד הועד –ליאת בן עמי   •
 .שנים 10המקומי מעל  בועדתושבת המדרשה עובדת     

 .גזבר. רכזת גביה וכספים ע –אפרת אלעזר   •
 .שנים 6 –המקומי מזה כ  בועדתושבת משאבי שדה עובדת   
 רכזת החינוך הקהילתי המשלים –חן לייבמן   •
 .שנים 3 –המקומי מזה כ  בועדתושבת קיבוץ שדה בוקר  עובדת   
 .  מדריכה בוגרת –נועם רום   •
 .המקומי מזה כשנה בועדתושבת המדרשה עובדת   

 מדריך בוגר - דרמרניר  •
 .המקומי מזה כחצי שנה בועדתושב באר שבע  עובד   
 'ג-'מנהלת צהרון א -חן כהן   •
 .המקומי מזה כשנה בועדתושבת מחנה טלי עובדת   
 שומר הלילה –מוחמד שליבי   •
 .שנים 13 –המקומי מזה כ  בועדתושב ספינת המדבר עובד   
 אחראי אחזקה וחצרנות - גלידאןסאלם אבו   •
 .שנים 4 –המקומי מזה כ  בועדתושב רמת ציפורים עובד   



 :נושאי האסיפה
 .יעדי הועד•
 .2019תקציב •
 .פניות תושבים ושירות לציבור•
 .ובחינת הקהילה שלנוביישוב יצירת שיח תושבים  –שיתוף ציבור •
 .פינות אשפה חדשות בישוב, וניהול המים מוניציפליה –עדכונים •
 .היטל שמירה•

 
 



 יעדי הועד
 .היישובעידוד השתתפות ומעורבות התושבים לקידום הקהילה ופיתוח  -קהילה ותרבות •
 
 .גיבוש חזון חינוכי – חינוך•
 
 .תוך מתן דגש על גינון ותחזוקה שוטפת, ופיתוחוטיפוח המרחב הציבור  –נראות הישוב •
 
עבודת הועד תהיה בשיתוף עם   - הציבורתוך שיתוף , היישוב ואסטרטגיהניהול •

 .הקהילה
 

,  מוניציפליהועדת , ועדת תרבות,(ח"הצל)ועדת חינוך - תושביםקיום ועדות משנה בהובלת •
 .  ועדת כלכלה ואסטרטגיה, ועדת תכנון

 



 2018 –בהשוואה ל  2019תקציב 
 פרקיםראשי 

 הוצאות הכנסות
2018סכום  סעיף  2019סכום  2018סכום  סעיף  2019סכום  
 549,000 557,350 מנהל כללי 700,000 1,456,000 מועצה

(צפי) 708,000 717,000 מס ועד  122,650 620,000 (ניקיון גינון)תברואה  

 620,000 160,400 ביטחון 620,000 - היטל שמירה

 110,000 111,000 נכסים ציבוריים 6,000 14,500 נכסים

מתוכם  )  168,000 הכנסות עצמיות
₪  145,000תרומה של 

 (נווה בוקר עמותת

 120,000 120,000 רחובות תאורת 5,000

,  גיל שלישי, קהילה, חגים)תרבות  37,500 39,000 תרבות
 (הצגות

143,000 238,279 
הוספת רכז תרבות )

 (וקהילה
 70,000 50,000 גנים 14,000 14,000 בית עלמין

 826,100 862,130 נוער 470,790 441,393 נוער

 - 826,149 מים - 637,000 מים

 2,656,029 3,450,029 2,661,290 3,486,893 כ"סה



 פניות תושבים ושירות לציבור

 .  אפליקציה+106פניה למוקד . בפניות תושביםהטיפול שיפור מערך •
 

 –עם הועד דרכי התקשרות •
   vaad@mbg.org.ilל למזכירות היישוב "פניות בדוא•
 08-6532124פניות בטלפון •

 

מערך  של ותתבצע בחינה מחדש לתושבים פעם בחודש יצא עדכון  –עדכון תושבים •
 .התושביםעדכון 

 

mailto:vaad@mbg.org.il


  עדכונים

ניסיון של זוהי שנת . ה של המועצה"לניהול מחלקת שפהטיפול עובר  – מוניציפליה•
 .  בסיום השנה הנושא יבחן יחד עם המועצה. התהליך החדש

 .עובר לניהול מי רמת הנגב – טיפול במערך המים היישובי•

 .וייעול התפעול הניראותשדרוג  – חדשות בישוב מיחזורפינות •

לטיפול  הנדסה עדכנה כי הנושא המרכזי מחלקת  - הסדרת מערך התעבורה בישוב•
 .במדרשהבשנה זו 

מספר  , ר למגורים"מ, השכלה, הכנסה: קריטריונים מובילים – הכנסהאחוזי הנחה במס •
 .ל"טיסות לחו, רכבים למשפחה

 



 שמירה  היטל 
   :המשכת היטל השמירה

 . ימשך ההיטל כסדרו  2019עד סוף . ידי הועד הקודם-ההחלטה על היטל השמירה הוחלט על
 ?מי משלם

 . התאגיד והאוניברסיטהכלל מבני הישוב לרבות מבני 
 ?  על מה משלמים

 .ימים בשבוע 7שעות ביממה  24בישוב סייר •
 .בישובשמירה ייעודי רכב •
 .ב"וכיוגדר הישוב , מצלמות, שערים: מערך השמירה כגון אחזקת •

 :  יתרונות
 .ביישוביהווה גורם מפקח , סייר השמירה•
 .צרכי הקהילהלטובת , הישובהשוטף של ח מהתקציב "ש 160,000פינוי תקציב של •
 (  כיום מתבסס על מתנדבים ספורים בישוב. )יעיל רציף לבעיות ביטחון, מתן מענה הולם•

 



 היטל שמירה  

 :הצעת מתווה להטמעת היטל השמירה בישוב
 

אפריל חוגי בית ושיח  -מרץ-יערכו בחודשים פברואר -בנושאשיח יישובי קיום •
 .  בנושא השמירה והתנדבות בקהילה ישובי

 
לאחר שלושה חודשים יתכנס הועד ויחליט על המשך מערך ההתנדבות בשער  •

 . 2020ועל המלצתו בעניין היטל השמירה לשנת 
 

המועצה רשאית  מליאת . להיטל השמירה' תחנת יציאה'ישנה  31.12.2019 -ב •
 .  השמירהמתווה לשנות את / השמירה במדרשההיטל להחליט שלא להמשיך את 

 


