
 

  

 ישוב קהילתי ברמת הנגב -מדרשת בן גוריון 

 גוריון -ועד מקומי מדרשת בן 

 8499000ן  מיקוד מדרשת בן גוריו 184ד .ת

 vaad@mbg.org.il : ל"דוא, 6532189-08: פקס  6532124-08: טלפון

5/2019  

 2019 רואפברב 72' דביום פרוטוקול ישיבת וועד שהתקיימה 

  

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

  רן פינקלשטיין, אלון גור, יפה ברנד, גלעד ברודרס, משה עינב, מנחם אופיר, טלי אילני, אבשלום כהן  :משתתפים

  .הדס קרוננפלד  :התנצלו

מריאלה , אסי שלום, )צ"נציגי יחל(רמי מוסלי ואסף עמיחי , חנה סיון, אלה לוי, ברני רוזנפלד  :נוכחים

, ברי פינשאו, שולמית ויאיר זרמי, חנה מינצקר, )נציגי המדברן(אופיר פלג ואיריס ריקליס , לידרמן

  .ליאת בן עמיו אביתר אראל, הלן פוירמן, טל סיפן

  

  :סדר יום
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 .הכנה לקראת סדרי עדיפויות להגשה - רים"תב .5

 .ארנונה שלא על מגורים .6

 .מועד פגישת מטה מול מטה -שונות  .7

  

  : דיון

 ..ידון בישיבה הבאה – 20.2.19מתאריך  – אישור פרוטוקול .1

  –מדברן  .2

  .בקצרה את פעילות המדברן וסקר) מעמותת מידברן( איריס ריקליס ואופיר פלג

  .מבקשים לקיים השנה את המדברן במיקום שהיה בשנים האחרונות

  .בשל הסדרים מול הצבא שאורכים זמן רב, יש בעיה לקיים השנה את האירוע במקום החדש שאותר

  .יאלצו לפטר עובדים –במידה שהאירוע לא יתקיים השנה 

  .באירוע האחרון המדברן לא עמדו בהטחותיהם לשיקום יגישנצחנה מינצקר הבהירה 

נציגי המדברן נתבקשו להציג תסקיר לאיכות סביבה ולא עשו . ברי פינשאו הבהיר שהשטח הרוס מבחינה אקולוגית

  .זאת באירוע האחרון

לכניסה  אין הכוונה(הלן פוירמן הדגישה שהאירוע סגור ופרטי ואינו משתף את תושבי הסביבה בצורה חופשית 

  ).לסיור מוגבל

האזור הרוס למשך . אנו סובלים מסופות חול טבעיות וסופות חול מעשי ידי אדם מוסיפות על כך –יאיר זרמי 

  .עשרות שנים
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  .הפתרון לאבק מרחף הוא אי טחינת שטח האדמה –אראל אביתר 

ריח עשן חזק ביישוב במשך יש , מצד שני, אולם, האירועבתקופת יש אבק ורעש במשך שבוע , אכן –טל סיפן 

מבהיר . העברתו לאזור אחר תהרוס שטח נוסף וחבל, האזור כבר הרוס ממילא. חודשים שלמים ללא קשר לאירוע

  .שגם הקמת יישובים חדשים הורסת שטחי טבע ונוף ועושים זאת

משאל בקרב לשעתו צריך לקיים . שלא בטוח שהדעות השליליות מייצגות את כל תושבי היישוב, הוסיף ואמר

  .בעד האירוע. התושבים בנושא

מאחר , ב ניתן לעמוד בכך"בארה. בעשרת הדיברות של המדברן כתוב שלא משאירים עקבות בשטח –אסי שלום 

  .אשר מונעים מהאבק לרחף, מים אשר בחורף מתמלא בכמה מטרים של, שהאירוע מתקיים בימות הקיץ באגם יבש

הסביר שהאדמה . לברר מי נתן את האישור לאירוע ולא הצליח לברר זאתבניסיון , אסי ישב עם גורמים שונים

  .הצמחיה ניזוקה מהאבק. י השקיה למנוע את האבק"מ ולא ניתן ע"ס 50נטחנת לעומק 

  .להבעיר צמידים ולהתנגד לקיום האירוע, הבהיר שיצא עם תושבים מהמדרשה להפגין

, יו בקשר עם קיבוץ שדה בוקר ונתבקשו שלא להמשיך בפעילותה, בנוגע לשיקום האזור –איריס ריקליס ואופיר פלג 

  .מאחר שלא ירדו מספיק ממטרים

אולם לא היתה היענות בשל תקציב גבוה והנושא ירד מסדר , נעשה מאמץ לרתום גורמים נופים לשיקום נרחב יותר

  .היום

  .תושבים 200 –במדברן האחרון היה סיור תושבים והגיעו כ 

  .ת ולהעניק פיצוי בגין הטרדה הנגרמת לתושביםמוכנים לשמוע בקשו

  :מסכם אבשה

ערן הבהיר שאם יהיה רוב גדול ביישוב לקיום האירוע באופן חד פעמי לשנה זו בכוכב ושמבין את כל ההשלכות של 

  .ישקול למשוך את מכתב התנגדותו לאירוע, קיום האירוע

לדעתו אין  .חשיפה נרחבת לנגב ולרמת הנגב בפרט איש ויצר 10000הבהיר שהאירוע הצליח להביא לאזורנו לעל 

  .לבטל בהינף יד ובקלות ראש אירוע שמושך כל כך הרבה אנשים לאזורנו

  .יגרום נזק למקום נוסף, העברת האירוע למקום אחר

על תושבי המדרשה לקבל אישור להשתתף באירוע בצורה , יהיה רוב לקיום האירוע, אם לאחר סקר תושבים

  .וי על המטרדכפיצ, חופשית

  .הבהיר שייקח לועד כחודש עד שייתן תשובה בנושא

  :הצעה להצבעה

  ?האם אנו בעד תהליך של בדיקת קיום אירוע המדברן בכוכב בשנה זו

  :החלטה

  .קבלת תסקיר השפעת אבק על המדרשה, הועד ידרוש כתנאי להמשך שיחה בנושא
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  – יחידת החילוץ רמת הנגב .3

 30מתוכם , מתנדבים מכל רבחי הר הנגב 80ביחידה . 1982מצאת במרחב הר הנגב משנת היחידה נ –רמי מוסלי 

  .מהמדרשה

ק "חניית רכבים וחפ, הכולל מקום אחסון, כרגע קיים מרכז במבנים ארעיים. קיימת מצוקה של מרכז פעילות

  .בקיבוץ שדה בוקר

  .עובדים על הקמת מבנה במדרשה, שנים 3 –מזה כ 

 –והמועצה שאישרה מקום במשולש הכניסה ליישוב ) שלא אישר אף מקום(אותר מקום לאחר דיונים עם התאגיד 

על שטח זה רוצים ). צ"דונם מתוכו אושר דונם אחדל טובת מרכז יחל 10 –מדובר בשטח של כ (' לפני נווה בוקר ב

  .פינת אוכל, ירותיםש, חניה, כיתה, חדר תשאולים, ק"חדר חפ: ר שיכללו"מ 200 –לבנות כ 

ולאחר כשנה מקווים להתחיל לבנות בניה  שיכין תוכניות, יכל מקומיריבחר אד. $ 100,000 –כרגע יש תרומה של כ 

  .רגילה ולא קלה

  .הבניה תעשה בתיאום מול הועד ומבקשים  שנציג הועד ילווה אותם

  .רמים נוספים באירועי חירוםצ ויוכל לשמש את הועד וגו"המקום יהווה מרכז לחירום יישובי של יחל

חוגים התכנסויות קטנות  –מאוד רוצים שהמקום יהיה חי ולכן יוכל לשמש גורמים נוספים לפעילויות שונות 

  .ב"וכיו

לדעתה זו אמירה מאוד ). 'המשולש בכניסה ליישוב לפני נווה בוקר א(לתכנן את כל תא השטח טלי חושבת שצריך 

  .יסה ליישובצ בכנ"חזקה להקים את מבנה יחל

אלא ממזרח לשטח לחוות הסוסים , צ בתא שטח זה"מבהיר שלדעת ועדת תכנון אין להקים את מבנה יחל –מנחם 

  .מאחר שהיישוב בעל טופוגרפיה מישורית, מציין שניתן לתכנן את המבנה ולהקימו בכל מקום ביישוב. המוצע

  .ופות למיקום המבנהאביתר חושב שהמיקום במשולש אינו ראוי ויש לבדוק את כל החל

  .חנה סיון מבקשת לוודא שיהיו מספיק מקומות חניה למתנדבים הרבים שייפקדו את המקום

נוהגים לנסוע במהירות והמחשבה היתה שלא תהיה , מאחר שמהלך אירועי חירום, רמי הסביר שהמיקום נבחר

  .נסיעה מהירה ברחבי היישוב

  –אבשה 

  .חברי הועד לפרוייקט יוחלט על נציג מקרב, מברך על השיתוף

 .מעריכים את הפעילות וגאים שרבים מקרב תושבי המדרשה מתנדבים ביחידה

  – טיילת על המצוק - גיבוש עמדת הוועד  .4

בסיור עלה שקיימת אי הסכמה בין מתכנני היישוב למתכנני רשות . שירי וערן, אביתר השתתף בסיור עם שירה

, ט שתתקיים פגישה בין מתכנני היישוב לבין מתכנני רשות הניקוזהוחל. הניקוז בנוגע לפתרון המוצע לניקוז

  .יבדוק עם שירה מתי הפגישה תתקיים. אשר טרם נקבעה

עד הנדנדות יתקיים פיתוח מאסיבי ולאחר , מבקשים שבאזור הטיילת הקיים היוםההתושבים יש מבין 

הנוף הוא חלק . כמו במצפה רמוןמציעים טיילת צנועה המתייחסת להוד הקדומים . הנדנדות פחות מאסיבי

  .אנו ישוב שמשולב בנוף ותוכנית הטיילת אינה מתחשבת בתושבים או בנוף, מהחוויה היומיות שלנו

  .אין עדיין היתר בניה. ברני הבהיר שיש אישור עקרוני של רשות רישוי לתוכנית בתנאים
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  .רם קיבל אותםוט' חוק חופש המידע'מועצה לפי מנחם הגיש בקשה למסמכים הוגשו ל

לנושאי פיתוח ותכנון המדרשה ועד היום זה לא הקשורה ביקש שאגף הנדסה יזמנו אותו לכל פגישה , כמו כן

  .קרה

   –אבשה 

  .יש להכין מסמך עמדה בנושא הטיילת

  .הועד דורש שתהיה נציגות מטעם ועדת תכנון בכל הפגישות בנושא. תהליך בחינת תוכנית הטיילת לא הסתיים

  .לשמור על תושבי נווה צין מבחינת הפיתוחמבקשים 

 .על המועצה להציג את התוכנית המלאה העדכנית ביותר

 .ידון בישיבה הבאה – הכנה לקראת סדרי עדיפויות להגשה - רים"תב .5

  – ארנונה שלא על מגורים .6

אבישי  ,אבשה: כחברי הועדה מוצעים. אבשה מציע להקים ועדה לדיון במשמעויות הארנונה שלא על מגורים

  .הועדה תכין מסמך עם מסקנותיה ותביאו לדיון בפני חברי הועד. איתי הס ומנחם אופיר, דויטש

  :הצעה להצבעה

  .כדי לדון בהשלכות מס ארנונה שלא למגורים, תתכנס ועדה מקצועית, בהסכמת הועד

  .2020לשנת תידחה גביית המס תחילת , ידוע שעד שיגיעו מסקנות ועדה זו

  :החלטה

 .ה אחדאושר פ

  - מועד פגישת מטה מול מטה  -שונות  .7

 .18:00בשעה  3/4/19הפגישה נקבעה ליום רביעי  •

  .14כביש  זמנית של לתאורה מיידיהכרחי ר "תב •

  

  

  

  ליאת בן עמי: רשמה

 


