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 2019 רואפברב 6' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

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

  .יפה ברנד, אלון גור, רן פינקלשטיין, עינב משה, גלעד ברודרס, אבשלום כהן  :משתתפים

  .מנחם אופיר, הדס אדר, טלי אילני  :התנצלו

, טל לוי, קלי וירון גליק, דני גנות, אורי רופ, יל'מוטי אברג, רן–ארז לב, ערן פורת, מריאלה לידרמן  :חיםנוכ

  .אורלי גלעד
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 .חברי הועדהצגת תחומי פעילות שונים של  .6

 .אישור העסקה של רכז ביטחון .7

 .רים הכנה לקראת סדרי עדיפויות להגשה"תב .8

  .שונות .9

  

  : דיון

  ..אושר פה אחד – 17.1.19מתאריך  – אישור פרוטוקול .1

הועד מברך על החלטה . ע ממיקומו הנוכחי"להעברת בסיס הגדנ,המועצה פועלת מול הגורמים הרלוונטיים  – ע"גדנ .2

  . ע"אורלי ואדם נמצאים בקשר ישיר מול מפקד הגדנ. ע"נציג היישוב הפועל אל מול מפקד הגדנ דני גנות הינו. זו

רעש בשעות שחורגות מההבנות עם , יש אבק, ע מפריעה להתנהלות היומיומית של המשפחה"פעילות הגדנ - קלי 

יש גם טקסי השבעה ? עיםקלי שואלת כיצד היא יכולה לסייע ולעזור למנוע את המפג). 21:00לטענתה עד (ע "הגדנ

  .מפריע לתושבי השכונה בשעות הבוקר המוקדמות, המעבר דרך הטיילת אל הקבר. שמתקיימים בקבר

  .כך שלא תסנוור, מבקשים לבחון את התאורה ההיקפית של הבסיס

  .שיחליף את דני, אורלי תוציא קול קורא במידעון לאדם שיהיה איש הקשר אל מול מפקד הבסיס

  .ה נוספת בנוכחות אבשה עם מפקד הבסיסתתקיים פגיש
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בגדול ההסכם הוא , ישנו חוזה מול התאגיד. 3עונות ונכנסים לעונה  2מפעילים את הבריכה  – בריכה –מלויס  .3

מלוויס משלמים את . בתמורה להכנסת קבוצות של מדרשת שדה בוקר ,שהתאגיד מאפשר למלויס שימוש בבריכה

הנושא הכי . בשנה הראשונה השקיעו כספים רבים לשדרוג הבריכה. עה במקוםכל ההוצאות השוטפות ואת ההשק

ישנה בעיה של ביטחון אישי . המצב פגע באיכות השהייה של הרוחצים. בוער זה כניסה של תושבי חוץ לבריכה

מבקשים שהועד יעשה את . מבקשים מעורבות קהילתית של הועד בתפעול הבריכה. ותחושה לא נעימה בבריכה

. חושבים לעשות שיתוף פעולה עם הבדואים בסביבה הקרובה). לפי הצרכים השונים של המנויים(יים לתושבים המנו

את " צורכים"שכולם , הבעיה העיקרית היא בסופי שבוע. להפעיל את הביטחון של היישוב לטובת השקט בבריכה

  . שירותי הבריכה

  .פעילויות של הועד יהיו ללא תשלום

הועד יוכל להשתמש בבריכה לאירועים , מבקשים כי הועד יתנהל אל מול המנויים –ס לסיכום דברי מלווי

  .)לתושבי חוץ מהסביבה כן יציעו לעשות מנויים לבריכה. (בתמורה לכניסה למנויים בלבד. קהילתיים

  .החזון של אבשה שהבריכה תהיה שייכת לועד המקומי

  .בחינה כלכליתמבחינה משפטית ומ: יש לבחון את הנושא משני תחומים

  .האם הועד תומך בהמשך בחינת הצעתם של מלוויס למעורבות בניהול הבריכה :הצעה להצבעה

  .)יפה ברנד לא הצביעה בניגוד עניינים( בעד  5 :הצבעה

  .מול חברת מלויס, גלעד ברודרס ואבשה כהן יובילו בדיקת הנושאים השונים בנוגע לתפעול הבריכה

   – נעמי –חווה טיפולית  .4

. להוציא פרסום לשיתוף הציבור בנוגע לתהליך של הקמת חוות סוסים, לפני קבלת החלטה בועד :עה להצבעההצ

  . לתחום את העניין עד שבועיים. מבקשים לשמוע דעת התושבים

  .חברי ועד 5 :בעד

  .מצורפת מצגת .....הובא לועד בקשה להקמת חווה טיפולית

יום  19.2נא לפנות למזכירות במייל עד לתאריך ה , הועד בוחן את הבקשה נשמח לשמוע התייחסויות לפרויקט

  .שלישי

  :דברים עלו בשיח מול קיבוצון 3.  הצגת התקציב לניצול  - תקציב הגנים" ניצול"הצעה ל .5

₪     29,000משמעות ה, המועצה וקיבוצון סיכמו ביניהם כי יעלו את שכר העובדות המובילות בשני שקלים •

ולא הייתה . היישוב לא היה מעורב בקבלת ההחלטה. שהמועצה העבירה באופן חד פעמי לרשת קיבוצון, לשנה

אין אפשרות חוקית להרע , נושא שדורש התחייבות לטווח רחוק. התחייבות מצד שום גוף לתשלומי המשך

 . בתנאי השכר של העובדות

אלון מציע להיפגש עם אדוה ומיכל . חייבות שאי אפשר להתחייב לההת. המועצה דחקה את היישוב לפינה

  .פריאל לגבי העלאות השכר לעובדות

 40,000כ "סה. שאינן משלמות את תשלומי הרשות, ישנה מגמה של משפחות שילדיהן רשומות למערכת הגנים •

 .לשנה₪ 

  . לגבי אי התשלום זו אחריות קיבוצון בלבד
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הוחלט על מענק חד שנתי של , ת"אחר מאבק ארצי של הסייעות נגד משרד התמל –מענקים לעובדות הגנים  •

מנהלת .  בלבד 0-3המענקים ישולמו לעובדות . פעמיים בשנת התקציב הנוכחית) לא כולל עלות מעביד(₪  1500

. אשכול הגנים מתריעה כי חוסר אחידות בתשלום לעובדות עלול ליצור מתחים ופערים גדולים בין העובדות

  )קיבוצון יספגו את עלות המעביד. (מ"מע+ לכל עובדת פעמיים בשנה ₪  1500דובר ב מ

  :הצעה להצבעה

 .תהועד חושב שהמועצה צריכה להמשיך ולשלם את העלאת השכר של העובדות הוותיקו .1

יתר התקציב יופנה , ח"ש 31,590ס "הועד בעד תשלום והשוואת תנאי המענק החד שנתיים לכלל העובדות ע .2

 )₪ 31,590=  1.17*2*  13,500=9*1500. ( ל הגניםלתפעו

  .בעד 6 :הצבעה

  .ידון בישיבה הבאה – הצגת תחומי פעילות שונים של חברי הועד .6

  .יותם דיאמנט, יש אישור לחוזה העסקה של המועמד היחיד שהגיש קורות חיים – אישור העסקה של רכז ביטחון .7

  .ן בישיבה הבאהידו – רים הכנה לקראת סדרי עדיפויות להגשה"תב .8

  שונות .9

עם נציג הועד לסנכרן בין הנושאים השונים  שיש צורך שתתקיים ישיבה אחת לשבועיים שנציג המליאה ייפג •

  .ולבחון העלאת נושאים הבוערים לועד בישיבות המליאה

 להתחיל ולחלום על העתיד של. אבשה מבקש שכל חבר ועד יכתוב ויציג את החזון שלו בנושא עליו הוא אמון •

  .להצגה בישיבת הועד הבאה. היישוב שלנו

מבקשים כי מנחם יציג בצורה מפורטת לוועד את התוכנית , לצורך חתימה על הגרמושקה של רשות ניקוז •

  . ניתן להיפגש במשרדי הועד לראות את הגרמושקה ולהצביע על אישורה. לאישור

  .שתילה של קקטוסים ותקציב של פעילויות קהילתיות מזדמנות –יפה  •

יש לקבוע ביחד עם גלעד ונציגי ועדת תרבות סדר עדיפויות , כחברת ועד האחראית על תקציב הקהילה והתרבות

  .לניהול התקציב

  .  הצעה לתת שירות לצריף בן גוריון מבחינת שמירה –עינב  •

  .הועד לא מקבל את היוזמה של שמירה על צריף בן גוריון

ינהלו , או חבר ועד יחיד/ א חוגי הבית שבו כל זוג חברי ועדבהמשך לאסיפת התושבים מבקשים לקדם את נוש •

  .חוג בית בנושא על מנת להקשיב לתושבים בנושא היטל השמירה ובנושאים השונים שעל הפרק

  .מועדי חוגי הבית ומיקומם יפורסמו במידעון ויתקיימו בבתי התושבים

  .עדאורלי תשלח במייל את הגדרת התפקיד של רכז קהילה לכל חברי הו •

  

 אורלי גלעד: רשמה


