
 
 

 ישוב קהילתי ברמת הנגב  -מדרשת בן גוריון 
 

 16.11.22 ישיבת ועדפרוטוקול 
 

 16.11.22תאריך: 

 20:30שעה: 

 . משרדי הועד מיקום: 

 . ערן פורתמריאלה לידרמן,  טלי אילני,  ,משה עינב אבשלום כהן, : נוכחים

 , רן פינקשלטיין הראל כדורי, גלעד ברודרס : לא הגיעו 

 בזום: נמרוד זילברמן 

  , יפעת וגנררב"ש היישוב, אמיר רימון חבר ועדת ביקורת, אמיר גלילי חבר מליאה  תום לרמןנוכחים: 
 . מזכירת היישוב

 תום לרמן רב"ש.  –סיכום תפיסת בטחון ביישוב 

 ביישוב נכון למציאות הקיימת.  תפיסת הבטחון הוצגה 

  יםנקודות תורפה: פשפש של נווה צין, שער 2בזנטים,   לארכהמ' גדר ו  3700ליישוב מסביב 
בכניסה/שער נווה צין. מערך מצלמות האבטחה אינו נותן תוצאות משביעות רצון ויש צורך שלדרג את  

 מערך ההגנה. 

סביב הגדר ההקפית של היישוב כך  למניעת מעבר רכבים  בטון/ברזל אבן/מוצע לקדם מכשול  
ך מהגדר  יציאות החירום לכלי רכב לאור  רכבים.    יציאת/ שבוודאות מהגזרה הזו לא תהיה כניסת

. אלו המענים  שערי הכניסה הצהובים מאוישים צריכים להיות במעקב עם מצלמות ושערים(  3)סה"כ 
 הנדרשים לבטחון היישוב. 

: יש לתת את הדעת להבדל שבין מקרה חד פעמי שדורש את התערבות הרב"ש, לעומת  סדר ציבורי
ים במשך שנים. )בעיות של  מקרים חוזרים ונשנים אשר מהותם בסכסוך שכנים אשר מתנהלים לעית

חנייה או של מדורות(. בפעמים הראשונות נכון שהרב"ש ינסה לסייע לפתור ולפשר. במקרים שנשנים  
 .  שנים אין מחלקת הבטחון יכולה לתת פתרון

אשר מדובר    לאכיפה ציבורית ו/או אזרחית.  : מחלקת הבטחון פועלת ללא סמכותואכיפה  פיקוח 
תעשה כמיטב יכולתה ליתן מענה ואילו  קת הבטחון ל מח  –משמעותי באירוע נקודתי או באירוע 

הדורשים   נושאים מורכביםבבמקרים מגמתיים ונמשכים יש למצוא פתרון קבע ע"י מוסמכים לדבר.  
ע"י מיצוי  . יש לדרוש, לכתוב הרשות המקומית אחראית ומחוייבת לסדר הציבורי : פיקוח ואכיפה

 האכיפה אשר נמצאת בסמכותה הבלעדית.  הליכים אל מול הרשות כדי לקדם את 

ר כי האמצעים שעומדים לרשות המועצה הם  ההוסבר והובה : בשבוע הכוננות חירום במועצחירום
הערכות של כל ישוב לדאוג לעצמו. במדרשה צח"י, כיתת כוננות, ומוקמת  מוגבלים ביותר לכן חשוב 

עד עגלת חלוקת מים ניידת בחירום אשר  כעת מקדם הוויחידת כבאות, יש עגלה לכיבוי אש בתקינות, 
  פסקות מים ארוכות עתידה לעמוד לרשות היישוב בשבועות הקרובים וזאת למקרים של חבלה ו/או ה

 מכל סיבה. 

 . תוםעל הועד לקיים דיון נוסף בהקדם ולעדכן את סוכם כי 

 

 : חיבור טיילת עם שכונת נווה ציןעדכון הצבעה ל 

החלטה לביצוע: יפעת תעדכן  . חיבור הטיילת והשכונה כפי שהוצג לתושבים רוב תושבי נווה צין בעד 
 במועצה 

 
 

 



 
 

 ישוב קהילתי ברמת הנגב  -מדרשת בן גוריון 
 
 

 ה צין המזרחית:  הורדת גדר נוו

סוכם כי על פי בקשת התושבים ובהסכמת המועצה הגדר תוסר ובמקומה תהיה גדר   24.8.22ב 
את הנושא  . אבשלום העלה משכול בולדרים צפופיםתהפוך להממשיכה את הגדר הצפונית ובהמשך 

של היעלים ביישוב אשר עם הורדת הגדר יכנסו בקלות לשכונה  ואת החשש שכלבי התושבים ירדו  
ויכנסו לשמורה. סוכם כי אבשה יעלה את הנושא שוב בצורה מסודרת. עד אז ההצבעה נותרה  

 כשהיתה. 

 

 חיבור הטיילות ושביל האופניים

עד   4הארכת השביל של הטיילת מנקדות תצפית המועצה מקדמת   - חיבור שביל האופניים לטיילת 
חיבור זה יאפשר תנועה דו כיוונות  . לתחנת השאיבה וחיבור הטיילת הרגלית עם שביל האופניים

שבקיבוץ עד  תחנת הדלק אופניים ואופנועים מוכפועל יוצא,  ומונגשת לכסאות גלגלים, עגלות ילדים 
 וסביבתה. על הטיילת   ללא הפרעה  לרחבת הקבר

 חיבור זה מהווה פתיחת ציר תנועה לדו גלגלי ללא יכולת פיקוח/אכיפה.  

בשבועות האחרונים היינו עדים לרכיבה פרועה של רייזרים, טרקטורונים ואופנוענים רעולי פנים על  
בזמן אמת אין אפשרות לטפל במתפרעים ועל כן יש לעסוק במניעה ככל הניתן לזליגה זו של    הטיילת.

 גלי עד הטיילת. דו גל 

 הצבעה: מי בעד חיבור שתי הטיילות עפ"י מה שהוצג מהמט"ש ופשפש הירוק: 

 בעד  1 

 נגד  3

 נמנע 1

 הועד מתנגד לחיבור הטיילת ושביל האופנים כפי שהוצע. 

 

 עוזי חבשוש הקמת מרכז חדשנות לאומית  

בו הישוב מביע  , ובהמשך למכתבנו לרשויות התכנון  2022בהמשך לתהליך שהתקיים בישוב במאי 
 מלונות בגדנ"ע ואת רצוננו לקדם פיתוח אחר המזוהה עם היישוב:  2את התנגדותו לפיתוח 

עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית ברמת הציג את הרעיון של הקמת מרכז חדשנות לאומית  
במתחם הכולל גם חדרי לינה ואזור מסחר כפי שעלה בשאלון היישוב. עוזי מגיע לקדם את הרעיון  
בשותפות החל מהשלב הראשון ומבקש מהוועד את אישורו להתקדם. צוות יזמות בראשות יפעת  

יפגוש את עוזי בשנית. הועד לא התנגד לרעיון של מרכז כנסים הכולל חדרי לינה. הועד מבקש להציג  
ור   למתכן את רצונות היישוב ולייצר מסמך נלווה להוראות התוכנית.  עוזי יקח במידה ונרצה פרוגרומט

 לבנות פרוגרמה מסחרית. 

 

הוצגו היתרות לביצוע עד סוף השנה כאשר ראשי המחלקות וחברי הועד יכלו  : 2022תקציב 
בשבועות האחרונים להציע מה לקדם ואיך. הכספים שוייכו למחלקות המתאימות. יפעת תשלח  

 תקציב מעודכן בהמשך לאישורכם

 

 כתבה: יפעת וגנר 


