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 .אושר פה אחד – 29.05.2019 אישור פרוטוקול .1

 רותלאחרונה . משוחררים ביישובהכלבים הת להעלות את נושא ומבקש –) אביבה לוי, רות בוסקילה( – כלבים .2

 לטפל הדורשיםתושבים  170יש עצומה עליה חתמו כ . נגרם לה נזק גופני קשה חוותה אירוע טראומתי שבעקבותיו

וועד היישוב צריך לקבל החלטה שאחד היעדים . משוחרריםהכלבים היש צורך בפקח שייתן קנסות לבעלי . בנושא

  .רכזת הקהילה והתרבות תוביל תהליך יישובי בנושא .שלו יהיה טיפול בנושא הכלבים ביישוב

  : מישורים 2ב יש לפעול 

 .מול המועצה בנוגע לפיקוח וסמכויות •

 .האם ניתן לצלם כלב משוטט ולתת קנס תמול הווטרינרי •

הגדרת קווים מנחים לעבודה ולניהול . לאן אנחנו מבקשים לחתור, חשוב שהוועד יגדיר מה החזון שלו – יעדי הוועד .3

  .היישוב בכל התחומים

 .יך עם רפי נשיאאורלי תשלח לחברי הועד תוצרים של התהל •

 .חדש את פרסום היעדים של הוועדמיש לבחון  •

 .זה יהיה הבסיס לתחילת העבודה, טלי תוציא נייר עמדה ראשוני לחברי הועד: תהליך חזון ליישוב •

   .אורלי תדבר עם אופיר צימרינג. חשוב שיהיה מנחה לתהליך הזה •
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חודשים כאשר חטיבת בני המושבים נפרדו מהנוער  9-י כלפנ: רקע-) רן –כתב ארז לב ( עדכון בנושא תנועת הנוער .4

כרגע המצב , אבל. הם גם קיבלו את ברכת המועצות האזוריות למהלך העקרוני, העובד והלומד ויצאו לדרך עצמאית

  .הוא שהם לא יכולים להרים תנועת נוער עצמאית

  .שיג פשרה בוויכוח על כסף וייצוגתנועת המושבים נכשלה בחזרה לחיק הנוער העובד והלומד ולא הצליחו לה •

  .חוסר יכולת לצאת למחנות קיץ ולהכשיר מדריכים -התוצאה  •

  . החניכים שלהם 30,000שנפגעו מהמהלך התאגדו כדי שקולם יישמע עם , המועצות האזוריות 18 •

השומר , עם האיחוד החקלאי, עם הנוער העובד והלומד, מפגש עם תנועת המושבים -נבדקו מספר חלופות  •

  .לגבי מחנות הקיץ ופתיחת השנה הקרובה -החדש ועוד 

  . 'השומר החדש'היחידים שנענו לאתגר בקבועי הזמן הקצרים היו  •

ראשי המועצות החליטו לחבור אליהם לשנת ניסיון לאחר שהם הסכימו כי המועצות יהיו חטיבה עצמאית בשם  •

, )חולצה כחולה ושרוך ירוק(לים נשארים אותו דבר הסמ, הניהול יהיה בשותפות מלאה, "התנועה החדשה"

  .והתחייבות כי לא ייגבה יותר כסף מההורים, מפלגתית-הפעילות תהיה א

, גם אל מול תנועות נוער אחרות, בכל מקרה ספי ואיילון יבחנו במהלך השנה את ההתאמה לצרכים ולרצונות •

  ".ריצה למרחקים ארוכים"כמי השותפים שלנו ל

  ).מעבר לבני עקיבא(מועצתי העקרוני כי תהיה תנועה מועצתית אחת הרצון ה •

  .יהיה עדכון בימים הקרובים. ש מבני המושבים לשומר החדש"יש בעיה עם העברת תקני הש •

וגם כי אנחנו מעוניינים . הצגנו גם את חוסר שביעות רצוננו המתמשך עד כה מבני המושבים בשנים האחרונות •

  .לבחון את תנועת הצופים

יש חוסר נוחות מהזהות  -) מזכירים וחברי מליאה(מנציגי פתחת ניצנה ומשלושת הקיבוצים  -באופן עקרוני  •

למרות שמי שהוא במחלקת הדרכה זה און ריפמן (ומר החדש הפוליטית או מהנחות המוצא הסמויות של הש

ולא נגד אוכלוסייה או , כי הם שומרים נגד פשיעה חקלאית, אני לא מקבל זאת -במאמר מוסגר ) [מרביבים

  ].מגזר

גם בישובים הקהילתיים , גם בפתחה. יש רצון לבדוק מצד כולם את המהלך מול תנועת הצופים -יחד עם זאת  •

גם בשל חוסר , )'גרעין ה -היסטורית שדה בוקר הוא קיבוץ של הצופים , אגב. (וגם בשלושת הקיבוצים, )אשלים(

וגם בשל ההצלחה של הצופים , שביעיות הרצון ברביבים מהנוער העובד ומהאיוד החקלאי בשנתיים האחרונות

  .בקיבוצים ברחבי הארץ

, מועצה 1/3 -מימון  -צופים ועל קן מאוד גדול ומוצלח בסיור שעשינו היום בגבעות בר סופר לנו על הצלחה של ה •

  . תשלומי הורים 1/3-תנועה ו 1/3

ולא רק , ממליץ לדחוף מהכיוון שלנו את החיבור לצופים. עדכנתי את טלי אילני בדברים בשיחה טלפונית •

  ).הלהביא לישובים ולהורים תנועה יקרה יותר ממה שהיית, כך הבנתי, שחושש(להמתין לאיילון 

  

, יש לקיים שיח פנימי של היישוב. לטווח הרחוקשיש לקבל טווח הקרוב והחלטות ליש החלטות שצריך לקבל 

  .רן ואלון, באחריות טלי
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  .ואליו צורפה הטיילת, התוואי החל כתכנון של הניקוז) רן –כתב ארז לב ( - עדכון מהמליאה בנוגע לטיילת .5

לא תתבצע כלל  -) שלמתכננים נראתה דקורטיבית(ות על אופי התעלה בעקבות הפגישות וההער, ככל הנראה •

  .אם בכלל, התעלה במתכונתה המתוכננת

  .ח לתכנון הדרך והטיילת לקיבוץ"אש 250שנים סכום של  4-מתוך תקציב המועצה יצא לפני כ •

ח "מש 2ות ועוד ח מתקציב משרד התייר"מש 10הוא  -שיפוץ הקטע מהקבר ואילך  -ח לטיילת "מיליון ש 12 •

  )בניגוד למצב היום שאינו מתחוזק(על המועצה  - אחריות האחזקה . מרשות מקרקעי ישראל

שהמועצה , זה תקציב נפרד של משרד התחבורה -ל לא כולל את שביל האופניים בין המדרשה לקיבוץ "הקטע הנ •

  .מקדמת

  ).בית הארחה, באזור מיטרני(רשה ח שנועד לתקן מדרכות וכבישים בתוך המד"מש 1-התקציב כן כולל כ •

מהכניסה למדרשה ועד  -'טיילת הגשרים התלויים':  הוגשו לאישור עוד תכניות לתיירות באגן שדה בוקר •

ופיתוח חניון ) עם למצפה רמון-מ ממרחב"ק 70(שביל הר הנגב , )40בצמוד לכביש (הכניסה לנחל חווארים 

  .הרועה

  .'צבע וכד -התעקש על נראות הטיילת עדיין עלינו להיות על המדוכה ול •

  

במידה והתקבלו  .ותעלת הניקוז, הטיילת החלטות שהתקבלו  בעניין פירוט מבקשים מהמועצה להוציא : החלטה

מתבקשת המועצה להעביר את ההיתר , החלטות לשנות בהיתר היבטים תכנוניים בטיילת ושינויים בתעלת הניקוז

  . המעודכן

  

  

  

  

 אורלי גלעד: רשמה


