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9/20110 

 2019 במאי 29' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .21:00ונקבעה לשעה  במשרדי הועדהישיבה התקיימה 

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

  .מנחם אופיר, אלון גור  :התנצלו

  .אורלי גלעד, רן –ארז לב , ערן עמר, פורת ערן ,מוטי אברגיל, מריאלה לידרמן     :נוכחים

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקול .1

 .2018ח ביקורת תקציב "דיון בדו .2

 .בריכה .3

 .רים"תב .4

 .שינוי ייעוד ממגורים לתיירות .5

 .עמותת תיירות .6

  :שונות .7

  .מורשי חתימה •

  .ר הדירקטוריון מדרשת שדה בוקר"פגישה עם יו •

  .טיילת מצוק הצינים •

  

  : דיון

  

   – 05.05.2019מתאריך  קולאישור פרוטו .1

  :נקודות  2הדס מבקשת להוסיף 

  .אין פתרון תכנוני – 14ניקוז דרומי כביש  •

  .בירור לגבי שינוי מקום –' פינת מיחזור נווה בוקר א •

  .חברי ועד 5לאחר הוספה מאשרים  :הצבעה
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  נושאים עיקריים 2ח מציין "הדו – 2018ח ביקורת תקציב "דיון בדו .2

 .תקציב הועד מעקב אחרי •

 .היישוב דקביעת מטרות ויעדים לווע •

  .ביצוע לפי רבעוניםמהתוכנית טווח ארוך ואז לגזור לתכנון יש לדון בוועד ב :החלטה

  ?משמעויות תשלוםבדוק מול מלויס אורלי ת – בריכה .3

רות לתושבי יהיו סגושבתות ש 4כ "לסגור סהאגן שדה בוקר והצעה לשתף פעולה עם צוות היגוי של תיירות  עלתה

  .היישוב ואורחי הצימרים באגן שדה בוקר

  .מאשרים פה אחד :הצבעה

  

 .לתכנון צומת המרפאה₪  280,000אושרו  •

  

   -רים "תב .4

+ תכנון  .אופניים ומדרכה בין מיטראני למעגל זיתשביל + תכנון כביש   -  מעגל תנועה צומת מיטראני  נווה צין •

  . מידיביצוע 

  .מיידי ר"תב –פרוייקט מולטיפארק  •

  .ר מיידי"תב –חדר מוזיקה ישובי  •

  .ביצוע+ תכנון –בריכה עם תאורה ונוף הספורט והאופניים לאולם להולכי רגל ול שבילהסדרת  •

  ביצוע+  תכנון–הקמת מסלול ריצה ומגרש דשא  •

  .ביצוע -' ונווה בוקר ב 'הסדרת פינות מיחזור בשכונות נווה בוקר א •

  .והצעות מחיר להגשה למועצהר "להכין פרוגרמה לכל תב :החלטה

לוועד אין אפשרות לאכוף באופן נקודתי שינוי ייעוד , אין בשורות משפטיות בנושא – שינוי ייעוד ממגורים לתיירות .5

היום אין הגדרה . ביישוב נכסיםיהיה צורך לטפל בכל שאר ה, אם יטפלו ביחידת מגורים אחת. אחד ולא אחר

  .ייעוד שאינו למגוריםליחידה ראשית ויחידת סמך המשמשת ל

היה רצון להקים גן נוסף מוכר שאינו (העמותה הוקמה מתוך מצוקה שהייתה בגנים  -מריאלה  – חינוךהעמותת  .6

, מבחינה חוקית העמותה קיימת. והעמותה דעכהלאחר שקיבוצון נכנסו לתמונה הצורך להקמת גן נוסף ירד ) רשמי

  . כך יוכל דרכה להכניס תרומותהעמותה  ישתמש בפלטפורמה שליש הצעה שהוועד 

  .עמותה למען גיוס כספים לוועדב רלהיעזהעמותה לא תיסגר ויבחן כיצד הוועד יכול  :החלטה
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  -  שונות .7

 

 .התקיימה הצבעה ביחס למורשי החתימה של הוועד המקומי •

 .כמובא בהחלטה: תוצאות ההצבעה

  ].נגד________ בעד ______ : ברוב קולות/  פה אחד[

  :החלטה

פקודת תשלום לחיוב הוועד המקומי או / שיקים / מורשי החתימה של הוועד המקומי לחתימה על המחאות 

הסדר פשרה וכל מסמך אחר הכולל התחייבות כספית של הוועד המקומי / כתב התחייבות / לחתימה על חוזה 

   ,13273ן -ח 'מס 363סניף  ,אוצר החיילן הבנק של הוועד המקומי המתנהל בבנק -ולרבות ביחס לח

 :מסמך שאינו כולל התחייבות כספית יהיו/ התחייבות / וכן על כל חוזה 

  032453193. ז.ת  אבשלום כהןראש הוועד המקומי 

  049036700. ז.ת  רן פינקלשטייןהוועד המקומי  חבר

  028922441. ז.ת  אורלי גלעדהוועד המקומי  יתגזבר

  065904484. ז.ת גלעד ברודרסמ גזבר הוועד המקומי  "מ

בצירוף חותמת הוועד המקומי או שמו המודפס יחייבו , ל"חתימת ראש הוועד המקומי וגזבר הוועד המקומי הנ

  . את הוועד המקומי לכל דבר ועניין

  .ל"הוועד המקומי הנ חברמורשה לחתום במקומו , הוועד המקומי ר"יובהעדר 

  .ל"הוועד המקומי הנ יתרמ גזב"מורשה לחתום במקומו מ, בהעדר גזבר הוועד המקומי

  .לחתום על המסמכים בבנק אוצר החייל בבאר שבע ולהם שייגש ולהציקיש להסדיר הגעתם לוועד 

הנושאים אותם הוועד מעוניין יישוב בארז וינר יבקר  10.6ב  – ר הדירקטוריון מדרשת שדה בוקר"פגישה עם יו •

  :להעלות בפניו

 בריכה .1

 מרכז מסחרי .2

 .יוןייצוג היישוב בדירקטור .3

 .בלב היישוב צורך בפיתוח שטחים שאינם מנוצלים .4

  .יש להעביר למועצה את הסייגים בנושא טיילת מצוק הצינים – טיילת מצוק הצינים •

  .ארז ידבר עם מנחם אופיר

  .אבשה ידבר עם ערן דורון

  :ארז

נועת נוער בני המושבים אינם ת. יש משבר עם תנועת בני המושבים והנוער העובד והלומד – תנועת נוער •

הוחלט להתחבר לשומר החדש . 'קורסים וכו, צים"מדקורסי המשמעות שאין , י משרד החינוך"המוכרים ע

  . למשך שנה לבחון את ההתנהלות איתם

  .מהי תנועת הנוער המתאימה ביותר ליישובתהליך בסופו יוחלט  ינהלהיישוב כי  הוחלט
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במידה ויש למישהו מועמד פוטנציאלי מוזמן להפנותו , ס"תניש צורך בחבר דירקטוריון שיהיה נציג היישוב במ •

  .לארז

  .הועד אישר לאבשה להמשיך מגעים מול נציגי המדברן –מדברן  •

   .בישיבת הועד הקרובה יועלה נושא הכלבים •

  

  

  

  

  אורלי גלעד: רשמה

  

 


