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9/2016 

 2019 במרץ 06' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

 .21:00במכון לחקר ישראל והציונות ונקבעה לשעה הישיבה התקיימה 

  רן , עינב משה, אלון גור, טלי אילני, מנחם אופיר, הדס אדר, יפה ברנד, ברודרסגלעד , אבשלום כהן   :משתתפים

  .פינקלשטיין

  .אורלי גלעד, גדי גבעון, עפר איתן, רז ארבל, ערן פורת ,מריאלה לידרמן     :נוכחים

  

  :סדר יום

 .אישור פרוטוקול .1

 .קן לזקן .2

 .רים"תב .3

  .שונות .4

  

  : דיון

   – אישור פרוטוקול .1

  .מאושר פה אחד  - 27.2פרוטוקול מיום 

  .מאושר פה אחד – 20.2פרוטוקול מיום 

   – קן לזקן .2

בתהליך נמצא . המועצה ומשפחותיהם, עבור בני היישוב, ובבייש גמלאיםכפר  להקמת תושביםהתארגנות של ישנה 

  . י מודל קיבוצי"יפעל עפ. את הכפר המטרה לתכנן ולבצע. של רישום עמותה

הרווחים יוחזרו , יהיה צוות שינהל את הכפר, תפעולהמבקשים להקים צוות היגוי שיקבע את נוהלי . צריכים שטח

  .הפעילויות יהיו משותפות, םהדירות יהיו שייכות לתושבי. כפרלהשקעה ב

   .המועצהמאישור  איתו יפנו לקבלתנציגי המיזם מבקשים את אישור היישוב , הפרויקטכדי לקדם את 

  .הקמת צוות היגוי שבו יהיה נציג ועד. מבקשים את ברכת הדרך של הועד לקידום הפרויקט

  : הצעה להצבעה

נציג ועד ילווה את התהליך ויעדכן את חברי הועד ". קן לזקו" ועד היישוב נותן אור ירוק  לבחינת היתכנות הפרויקט

  .בתהליך ובאבני הדרך

    .ההחלטה התקבלה פה אחד: הצבעה

  ."קן לזקן"נציג הועד בפרויקט יהיה מנחם הוחלט ש

  .ידון בישיבה הבאה – רים"תב .3
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   - שונות .4

הועברו מחקרים של אביתר . יילתהקימו וואטסאפ לפרויקט רשות הניקוז והט –מנחם  - רשות ניקוז וטיילת •

בבקשה להעביר לעיון את , "חוק חופש המידע"נעשתה פניה למועצה לפי . אראל וסאקיס לרשות ניקוז ולמועצה

באשרה ' רשות הרישוי'עליהם הסתמכה , ואחרים', גיאולוגיה', 'סביבה'דעת של אנשי מקצוע לעניין -חוות

 .תין למענהממ. עקרונית את היתר הבניה לפרויקט האמור

לאחר שאבשה יבין ממקור ראשון את מהות הפרויקט , את הדיון בנושא רשות ניקוז וטיילת מצוק הצינים נדחה

  .ורוח הדברים

הועד העלה מספר . כי הועד המקומי תומך באופן עקרוני בהקמת טיילת בין קבר בין גוריון לצריף הוחלט

  :סייגים

 .פי המוצגאופי הפיתוח מהקבר עד לבית שרמן יהיה כ .1

 .שביל כבוש וללא סככות, אופי הפיתוח מבית שרמן לפשפש יציאה מהיישוב יהיה מנימליסטי .2

ומבקש להיות שותף , ואחריםמועצה , רשות ניקוז, הועד  רואה הכרח בשיתוף פעולה בין הגורמים השונים .3

 .לכל שינוי קבלת החלטות

הניקוז לבין המומחים המתגוררים ביישוב כפי  הועד רואה הכרח בשיתוף הפעולה בין מומחי הניקוז ברשות .4

 .שנקבע באסיפת התושבים

המועצה תדון בכל ההצעות . מקדמת את הקול קורא בנושא המשחקייה –מריאלה  - קול קורא משחקייה •

  .שהוגשו ותקבל החלטה

. להקמת גינת הכלבים בשטח שבין האשטרומים למעונות₪  20,000התקבל אישור ל  -הדס  – גינת כלבים •

  . לטובת גדר ושער והמשמעותית ההוצאה הראשונה. לכלבים במסגרת קהילתית יוקמו המתקנים

   .אורלי תבדוק מול ברני –יש צורך במדידת השטח 

  .רכזת קהילה ותרבותלהעסקה של  יצא מכרז - רכזת קהילה ותרבות •

מצב החינוך הקהילתי . נוער במועצה עם נציגי החינוך ביישובהנציגיי מחלקת  שלהתקיימה ישיבה  - נוער •

הדגש הוא . רכזת חינוך שנמצאת בחופשת לידה ומחסור במדריכים בוגרים, המשלים בחוסר של כוח אדם

  .ת כל הפעילות המתקיימת והעתידיתשיוכל לתכלל א למציאת רכז חינוך קהילתי משלים

  ...)פייסבוק, שתיל, דף ירוק(יצא פרסום נוסף לרכז חינוך קהילתי משלים 

  .תעביר מודעת דרושים –אורלי 

דרך קרן , קהילתית להקמה של גינה אקולוגית) תמר ברגר(יש יוזמה של תושבת  - גינה אקולוגית קהילתית •

  ₪  20,000 ס"עיש קול קורא  . ספסלים וגינה מזמינהסככה עם , לזוגיות תהווילובין ,  י"של

  .מי בעד לענות לבקשה של תמר להגשת הקול קורא בסייגים השונים: הצעה להצבעה

  .לחברי הועד מבקשים להציג את התוכניות

  .בעד 6: הצבעה

 .נא להעלות את כל הפרוטוקולים לאתר היישוב – ליאת •
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בכניסה  שטח המדוברבמיוחד לאור העובדה שה, אינו נכון, מיקום המבנה בכניסה ליישוב – צ"מבנה יחל •

חלק האחורי של היישוב ויציאת הרכבים למבני התאגיד בסמוך כי המבנה יהיה ב ציעיםמ. ןמתוכנ וליישוב אינ

  .פשפש של המנחתמהתהיה 

חשוב  ,ולנוער זו אמירה מאוד משמעותית וחשובה ליישוב, המבנה יכול להוות מרכז ליישוב -דעה נוספת 

  . שהמבנה יוקם בכניסה ליישוב

  .אך יש לתת את הדעת על המיקום, הועד מברך על הקמת מבנה ליחידת החילוץ בתחום היישוב

  ?משולש הכניסה ליישובבצ "הקמת מבנה ליחלהועד תומך בהאם : הצעה להצבעה

  .נמנעים 2, נגד 4, בעד3: הצבעה

  .צ בשטח התאגיד"ים להקמת מבנה יחלהוחלט כי אבשה יפנה לתאגיד להבין מדוע הם מתנגד

  . מבקשים מהציבור להביא מספר אלטרנטיבות להקמת המבנה

בריאה בין המועצה לוועד גם אם החשוב מאוד לשמר את מערכת היחסים , עדוהמועצה אינה אדישה לו: אבשה •

והוא , מסוים כל חבר ועד אמון על נושא. חשוב להעלות את הטענות באופן מכובד ומכבד ,חילוקי דעות יש

  .לפעול אל מול עובד המועצה המקביל לואחראי 

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


