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 2019 רינואב 17' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

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

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

  .יפה ברנד  :התנצלו

איל , עופר יפרח, ארתור דומוש, נועם מוזס, עמוס בוסקילה, דויד גילס, יפעת וטל וגנר, ארז פרייבך  :חיםנוכ

  .אורלי גלעד, אדם סלע, גילת

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקול .1

 .חדר מוסיקה .2

 .דוויד גילס –הצגת היישוב  .3

 .עמוס בוסקילה –חווה טיפולית  .4

 .אדם סלע – היטל שמירה .5

 .ול המשרדהתנהלות חברי ועד מ .6

 .)דברור ופרסום(התנהלות תגובה לתושבים  .7

 .2019צו המיסים לשנת  .8

 :שונות .9

  .עדכון תרומה מהקו אופ

  

  : דיון

  .יאושר בישיבה הבאה – אישור פרוטוקול .1

לפני כשלוש שנים פונה חדר המוסיקה היישובי שפעל  –טל ויפעת וגנר , ארז פרייבך: מציגים – חדר מוסיקה .2

ישנו קרוואן מתאים . מנגנים בהרכבים או באופן עצמאי וחדר כזה מאוד חסר תושבים רבים. בסמינר

המקום המתאים ביותר אותר . מוצגות מספר אפשרויות להצבת הקרוואן ביישוב. שהאוניברסיטה תשמח לתרום

דרומית לאולם הספורט החדש יש תשתיות והחדר יהיה מרוחק ממגורי תושבים ורעש המוסיקה לא יפריע 

   .למנוחתם

  ? מי יהיה אחראי על חדר המוסיקה: נשאלת השאלה

המטרה הראשונית של חדר . מתנדב מהיישוב יהיה אחראי לכך. מבקשים שהפעלת החדר תהיה כפי שהייתה בעבר

יש לוודא כי מתן הכסף מהמועצה לא יפגע . מוסיקה היא לטובת התושבים המנגנים שאינם מנגנים במסגרות אחרות

  .באחריות ארז ואורלי. שירה מבקשת לקבל תוכנית מסודרת לאישורה. בים בחדרבפעילות של כלל התוש

  .ועד היישוב מברך את היוזמה להצבת חדר מוסיקה לכלל התושבים ומבקש לקדם את הנושא
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  .יש לקבל היתר להצבת הקרוואן, יש לבחון  מקורות תקציביים

  .זקה של המבנהמי שישתמש בחדר ישלם דמי רצינות כדי לכסות את עלויות האח

  .חברי הועד מבקשים מהיוזמים שיוכן מסמך לעלויות תפעול של המבנה ומקורות תקציביים

  : הצעה להצבעה

במיקום , שיהיה באחריות הועד, האם נותנים אור ירוק לתהליך הצבת הקרוואן המיועד לחדר מוסיקה יישובי

  ?כרגע ללא מקור תקציבי ומימוני של הועד. המוצע

  : הצבעה

  .עדב 6

  .נמנעים 2

  :מגיע להציג מספר בעיות. בשכונת נווה צין 1985מתגורר משנת  –דויד גילס   - הצגת היישוב .3

 . יש מקומות מוסדרים לחניה בנווה צין ומבקרים רבים לא מחנים במקומות המוסדרים, בעיית חניה בנווה צין •

 ).המקביל למרכז(בעיית חניה בכביש בין המרפאה לבית הכנסת  •

 . נעלים ובגדים ליד פחי האשפה, שתושבים משאירים ספרים. של פקח ביישובמחסור  •

מציע שתבוטל חניה נוספת בסמוך למעבר החציה ליד המרכז המסחרי תסומן כחנית נכים כדי ששדה הראייה  •

 .יגדל

 .בעיה של תאורת רחובות בנווה צין •

 .כלבים משוטטים וכלבים שעושים צרכיהם בשטחים הציבוריים •

  .ל לפתור את הבעיות ולעשות סדר ביישובפקח יכו

אבשה באופן אישי נמצא בקשר עם כל הגורמים לגבי בעיות . יש כוונה שפונקציה של פקח תהיה ביישוב –אבשה 

  . החניה בנווה צין

,  יפרחעופר , נועם מוזס, ארתור דומוש, עמוס בוסקילה. סייסות ורכיבה בנגב – נעמיעמותת  – חווה טיפולית .4

מבקשים מהוועד תמיכה עקרונית בבניה של חווה לסייסות , מבקשים להנציח את נעמי בחוות סייסות ורכיבה בנגב

נדרש מהוועד אור ירוק . העמותה הינה ללא מטרות רווח). מצורפת המצגת(עמוס מציג את הפרויקט . ורכיבה

  .להתחיל בתהליך

  .התושבים יש לקבל את ההחלטה לאחר הצגת הפרויקט באסיפת

  .מבחינה תכנונית המקום נבדק על ידי המועצה ונמצא מתאים

  .יש לקדם אסיפת תושבים להצגת הפרויקט ולאחר מכן להוציא שאלון לתושבים

  ?האם הקמת הארווה לא תחסום פיתוח של המגרש הזה לדברים אחרים

  : להצבעה 1הצעה 

  ?נעמי י מה שהוצג לועד לעמותת חוות "לתת אור ירוק לפרויקט עפ

   2בעד  :הצבעה
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  :להצבעה 2הצעה 

  ?ולאחר מכן לערוך סקר  23.1לבקש מעמוס להציג את הפרויקט בפני התושבים באסיפת התושבים שתתקיים ב 

  :הצבעה

  .בעד 6

  .דקות באסיפה 10אורלי תעדכן את עמוס שישלח חומר להפצה ויקבל 

  . איל גילת, אדם סלע – היטל שמירה .5

  .בהתנדבות התושבים בשער היישוב יש חשש שההיטל יפגע

  .להמשיך את ההתנדבות כרגיל. ערך ההתנדבות הינו ערך עליון

  .הגבייה היא לכלל הגופים ביישוב לא רק למגורים

  .ר ביישוב"מ שערכו את התחשיב עם שאילתה בנוגע לכמות מ"אורלי תפנה לטאו כלכלה פיננסיים בע

  :הצעה להצבעה

  . 24/7ף לסייר השמירה בהתנדבות תמשיך בנוס

  בעד 5 :הצבעה

  .אורלי תבדוק כיצד ניתן לקלוט להעסקה

  .יפורסם קול קורא לגיוס אדם מתאים

  ערן פורת ומנחם אופיר , עינב: יבחנו את המועמדים

  הדס אדר ואבשה כהן, מתנדבים להכנת החומר לאסיפת התושבים בנושא היטל השמירה גלעד בורודרס 3מבקשים 

  .21:00בשעה  21.1ביום שני : המפגש

 .ידון בישיבה אחרת –התנהלות חברי ועד מול המשרד  .6

 .ידון בישיבה אחרת – )דברור ופרסום(התנהלות תגובה לתושבים  .7

 .ידון בישיבה אחרת – 2019צו המיסים לשנת  .8

 :שונות .9

  .יעודכן בישיבה אחרת – עדכון תרומה מהקו אופ •

   –טיילת מצוק הצינים  •

  .27.1.19עד לתאריך . שבים בנוגע לטיילת רשות הניקוזטלי אילני תרכז הארות של תו

כל חבר ועד אחראי על נושא מסוים כל החלטה בנוגע לנושא : אבשה מבקש להעלות לדיון נוהלי עבודה של הועד •

בנושא מסוים צריכה להיות , אבשה מציע שכל פגישה שמתקיימת עם גורמי חוץ. יעבור דרך אותו חבר ועד

  .יש להבדיל בין השוטף לבין פרויקטים. עדמדווחת לכלל חברי הו

  .באחריות אורלי. הוחלט שכל פגישה עם גורמי חוץ יפורסם לכל חברי הועד

  .יש לכתוב נוהל קבלת עובדים בועד •

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


