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 2019 רואפברב 20' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

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

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

  .יפה ברנד, אלון גור  :התנצלו

רותי , עודד כהן, הלן פיירמן, פדרו ברלינר, ברי וחנה פינשאו, דויד סיוון, גילי קרקש, קטי פרלמוטר  :כחיםנו

  .אורלי גלעד ,ערן פורת, שי קפלן, ערן רווה, לאה עציון, חנה סיוון, חנה מינסקר, בוסקילה
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  : דיון

 .אושר פה אחד – 6.2.19מתאריך  – אישור פרוטוקול .1

 :חנה מינצקר מציגה – טיילת –רשות ניקוז  .2

, בתוכנית יש אישור של יועצת נגישות. אלא רק לטיילת, ת התוכנית לא מופיעה הגדרה לתעלת ניקוזבכותר •

שכרגע לא מסומנות , )כולל נווה צין(הגדרה של חניות לנכים בכל החניות הקשורות לטיילת : המשמעות היא

הטיילת הקיימת . גוריוןמרכז הטיילת הינו קבר בן . התעלה מבוטנת ונמשכת לאורך כל הטיילת. כלל בתוכנית

יש מסמך רשמי . הכוונה לעשות שביל מבטון סרוק, בתוכנית. לאורך המצוק ועד לקבר הינה ממצע מהודק

ניתן להנגיש רק , אין חובה להנגיש את כל הטיילת. המאשר הנגשת האתרים בשביל מוצע ולא בשביל מבוטן

 .לאורך כל הטיילת שאוטם את הטיילתההצללות הגבוהות פוגעות בנוף ובנוסף יש קיר . חלק ממנה

תפקיד הועד לייצג תושבים כלפי הרשויות גם אם דעתם . העלאת כלים כבדים על המצוק תגרום לפגיעה קשה בו •

יש לקבל את סט התוכניות המוגש . תפקיד רשות ניקוז אינו לפגוע בטבע אלא לטפל בנושא הניקוז. במיעוט

  . קוז ולהבין על מה הם מסתמכיםכולל תוכניות של מהנדסי הני, )הסופי(
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הטוענים שרשות ניקוז יצרה את הבעיה וכרגע מחפשת , יש להתייחס לטענות המומחים המתגוררים ביישוב

אפשר להציע טיילת לאורך . נווה צין מוגדר כאזור מגורים ואין שום סיבה להגדירו כאזור תיירותי. פתרון לעניין

איזור המצוק יהיה ', מ 1.40תעלת הניקוז מתוכננת לעומק של . ריע לתושביםכך שלא יפ, 40המצוק לכיוון כביש 

  .ישנו גישרון אחד שחוצה את התעלה, מחולק כתוצאה מבניית התעלה

יש חשש . אין פתרון לעניין קריטי זה -פוגעים קשות במצוק עצמו , המים שיוצאים מהצינור: קיימת בעיה קשה •

 .חשש נוסף מהלכלוך שיצטבר,  נהיגהיעשו שימוש בשביל הזה ל 4x4שרכבי 

 .שלא ניתן עליהן הדעת, יש אלטרנטיבות שונות לפתרון בעיית הניקוז •

  ?לילה/ האם יש התייחסות של הועד לתאורת השביל במהלך הערב  •

  .'מ 3יש צורך לעבוד על שיפועים של למעלה מ  1.40על מנת להגיע לתעלה של  •

  :התייחסות הועד

  .של הועד והמטרה היא לא להדליק אותותהיה בשליטה  –התאורה  •

הועד לא נתבקש לאשר את . התחושה ששירי מרשות ניקוז מקשיבה לתושבים ויש עם מי לדבר –תעלת הניקוז  •

  . התוכנית

  .נעביר את הבקשה לעשות שביל שאינו מבוטן כך שיהיה מונגש –שביל בטון  •

  . על הדרך הלבישו את הטיילת, וקהבסיס הוא שרשות ניקוז קיבלה כסף עבור פתרון לניקוז המצ •

בתוכנית מופיעה חסימה של . לגבי הלכלוך ולינה של עוברי אורח אילו בהחלט נושאים שמעסיקים גם את הועד •

  . בטיחותי/ אלא אם יש צורך בטחוני , רכבים כך שלא תהיה אפשרות להגיע באופן רכוב למצוק

  .דברי לבין פיתוח תיירותיצריך למצוא את האיזון בין רווחת התושבים והשקט המ •

  .החלטה למועצה/ נקיים דיון בוועד ונעביר המלצה  •

  .יש סתירות לטיילת ולפגיעה בנוף, שהמועצה מובילה, בתוכנית הכוללנית •

  .יש לדרוש שהטיילת תימשך עד לסמינר לאחר מכן הטיילת תמשיך פשוטה טבעית ללא הפרעה לנוף ולטבע •

  :שיתופי פעולה המתרחשים היום בין התיכון לבין היישוב 2ישנם  –אופיר מנהל בית הספר   - תיכון לחינוך סביבתי .3

 .נוער שמתנדב בשער יחד עם תושבים מתנדבים •

  . פינת החי •

.  התיכון מבקש להדגיש את חשיבות התרומה לקהילה ובעיקר בתחום הנראות וההתנדבות לטובת הקהילה

  . הוחלט לנסות את הנושא? שבני הנוער ישמרו עם מתנדב תושב אחד האם יש אפשרות. השמירה בשער מבורכת

, איה אורון היא אשת הקשר בנושא) 'ג –' מציעים את צהרון א: (ס צמא למקומות התנדבות בתוך המדרשה"ביה

  .יש לפנות לאופיר מנהל התיכון, כרגע נמצאת בחופשת לידה

  .התיכון ישמח לכל הצעה לשיתופי פעולה, פיתוח המקוםפינת החי בתיכון הינה אקולוגית ויש הרבה רעיונות ל
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  . ניתן לחבר את הפעילות של הבלתי פורמלי לתיכון ולפעילויות השונות

הרעיון לשפץ את אולם הספורט הישן כאולם ספורט ולהפוך אותו לאולם לאירועים , לתיכון אין מקום התכנסות

  .₪וחצי  מדובר על סכום של מיליון. שישמש כאולם התכנסות

  .אולמות לאותו השימוש 2הועד לא בטוח שנכון להקים 

חשוב ליצור תקשורת וישיבות , התיכון מתמודד עם תופעה של אלכוהול וסמים של פנימיסטים ומדרשניים

  . משותפות להתמודדות עם התופעה

  .שיך בשיתוף פעולה זהחשוב להמ, בעבר היו ישיבות ופעילויות גלויות וסמויות משותפות לוועד לתיכון ולמועצה

  .זהו אינטרס משותף לכולנו. וועד היישוב ידון בנושא חשוב זה על מנת למצוא פתרונות להתמודדות עם התופעה

   – חוות נעמי לסייסות ורכיבה בנגב .4

להקמת חוות סוסים בתא " חוות נעמי לסייסות ורכיבה בנגב"ועד היישוב תומך ביוזמה של עמותת : הצעה להצבעה

  .כפי שמופיע במפות, צפון למשתלת קרקשהשטח מ

  : הצבעה

  בעד 6

  נמנע 1

ב בסוף "מצ עמוס בוסקילה ו שלהתייחסות(ועד היישוב שקל את כל תגובות התושבים והתייחס לכל אחת מהן 

להקמת , "חוות נעמי לסייסות ורכיבה בנגב"לתמוך ביוזמה של עמותת הוחלט  ,לאחר דיון מעמיק בנושא .)המסמך

  .כפי שמופיע במפות, ים בתא השטח מצפון למשתלת קרקשחוות סוס

, ע שהביע רצון ונכונות לבוא לקראת התושבים"התקיימה ישיבה עם מפקד הגדנ – ע"סיכום ישיבה עם הגדנ .5

התקיימה פגישה בבית של אחד מהתושבים ומפקד הבסיס הבין את הקושי והבטיח לטפל בנושא לשביעות רצון 

  .התושבים

  .ידון בישיבה הבאה – לות שונים של חברי הועדהצגת תחומי פעי .6

יש הבנה שהמס יכניס לתקציב , בהמשך לדיון שקיים הועד בנושא גביית מס תושב גם מעסקים – צו המיסים .7

כל כסף שנכנס ולא דרך המועצה יביא . השוטף של הועד הכנסה נוספת ויתכן ונוכל לבטל את היטל השמירה

  .תלעצמאות של הוועד מבחינה כלכלי

ישנו קו . מבקשים להבין אם המועצה תומכת במהלך כזה, גופים מזמנת מורכבת 3י "החיים במדרשה המנוהלת ע

  .מאוד עדין והסיכון הוא מאוד גדול

  .ועד היישוב צריך לבחון את גביית היטל השמירה שיהיה מבחן לגביית הכספים מהתאגיד ומהאוניברסיטה

  .יאורלי תבדוק ייעוץ משפטי בנושא מיסו

  .ידון בישיבה הבאה – רים הכנה לקראת סדרי עדיפויות להגשה"תב .8
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   – הורדת שילוט –שונות  .9

יש להוריד את השילוט הפרטי לעסקים החל  13/2018פרוטוקול  19.12.18לאחר החלטת הועד מיום  :הצעה להצבעה

  .כזיועד למרכז המסחרי כולל הגדרות ובדשא המר 40מצומת הכניסה למדרשה עם כביש 

  : הצבעה

  בעד  6

  )לכן לא הצביע, רן התנצל ויצא מוקדם(

  

  .לבקש מהתאגיד שיטפל בנושא התאורה בשטחים באחריותו •

  

  

  

  

  דאורלי גלע: רשמה
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