
 
 

 ישוב קהילתי ברמת הנגב  - מדרשת בן גוריון 
 

    28.7.22 ישיבת ועדפרוטוקול 
 

 27.7.22תאריך: 

 20:30שעה: 

 זום. מיקום: 

  , טלי אילני, חברי ועד: אבשלום כהן, גלעד ברודרס, נמרוד זילברמן, ערן פורת, משה עינבנוכחים 
 ראל כדורי הו  מריאלה לידרמן

 . נוכחים: אסף נוימן רכז חינוך קהילתי

 רן פינקשלטיין : לא הגיעו 

   אסף נוימן: מציג   –  מד"ב היישוב חינוך בלתי פורמלי ןהגדלת תק

לשמחתנו יש עבודה   ילדים רשומים לחינוך הבלתי פורמלי.  150ילדים, מתוכם מעל   400מדרשה כ ב
תלווה  בוגרת ה מדריכה שהיש צורך לשנות את חלוקת עבודה כך  רבה, עומסים ותוכניות, קן חדש.  

יצול של התיכונים( ולא כפי שהיה עד היום  משמעותית ויציבה בפ )שנת מצווה, דמות   'יב - 'ז את שכבות 
 . ' יב-'ט

 )לפי חישוב שנתי(   מהתכנון שהתבסס על תקן וחצי חריגה 40,000תקציבית 

 מטרות 

 לחינוך  להמשיך ולהגדיל את הרשומים -
 לקדם נוכחות והשתתפות גדולה יותר בפעילויות  -
 ביישוב  י התרבותליווי אירועוב  יותוהיקף הפעיל להגדיל את להמשיך  -
 ואישי   הגעה לחניכים באופן פרטני -
 קיבלו פחות   2022להשקיע בשכבות שב  -
 לתת מענה במקומות בהם היינו בחוסר כגון טיולים ומחנאות, קייטנות וימי שיא.  -

 ?1.9.22הצבעה: מי בעד אישור להגדיל את תקני מדריכות הנוער לשתי משרות החל מה 

 7בעד: 

 1נמנע: 

 עברה. ההחלטה 

  החלטה על סדרי עדיפויות בתקצבי הארנונה 

 . 800Kולא  900Kויעמוד על  100,000עודכנו כי תקציב הוועד יעלה ב   2022ביוני 

 הועד דן בסדרי העיפויות ותכנון שנתי: 

 ₪ תיקוני מדרכות שפ"ה.  10,000

 ₪2022 צפי השתתפות בחצי תקן מד"ב  15,000

 י וספורט ₪ פיתוח תוכניות למתחמי פנא 50,000

 ₪ פיתוח שצ"פ  20,000

 ₪ לחלוקה ליפעת   5,000

 של כספיה ארנונה המעודכנים?  מי בעד חלוקה זוהצבעה: 

 בעד.  8

 . ההחלטה עברה
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 אבשלום כהן   –מתווה הצימרים עדכון  

כי על המועצה להסדיר את הדברים בהקדם שכן הוועד ביצע עבודת עומק  אבשה יוציא מכתב 
בשנתיים האחרונים לקידום אמנת תיירות ומתווה הסדרת צימרים בשימוש חורג או בתב"ע על פי  

בישיבת הוועד  החלטת היוע"ש של המועצה. הסחבת אינה מקובלת עלינו, ראש המועצה התחייב 
 דם. עלינו להמשיך וללחוץ. האחרונה כי האכיפה תצא לפועל בהק

 נווה צין צפונית:  עדכון גדר 

נכון להיום לא יהיה שביל רציף היקפי סביב הגדר של היישוב, כדי שרכב הבטחון יעלה לצד הצפוני  
 יש להסדיר דרך גישה מול הנדסה )עם תום עבודות הטיילת(   –של נווה צין 

ך חסומה בחצרותיהם ולבקש לפתוח  החלטה לביצוע: על יפעת ואבשה לפנות לבעלי הבתים שהדר
 נתיב הליכה

 יו"ר הועד וראש המועצה אושר   מכתב משותף

 

 כתבה יפעת וגנר 

 

 

 

 

 

 


