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 דיון: 

 מאושר.  23/20פרוטוקול   .1
  – ביות בכל סעיף וסעיף. היתרות נובעות חלקן מהשפעות הקורונה ידינה הציגה את היתרות התקצ .2

 פרויקטים שתוקצבו לא נעשו. נעשתה פחות פעילות קהילתית. עובדים הוצאו לחל"ת.  
 הוחלט להסיט תקציבים באופן הבא 

ש"ח. אפשר לצאת לביצוע.   15000  –הקמת מגרש פטאנק )לאחר שלא זכינו בקול קורא שהוגש למועצה(  .א
 "פרוייקטים"  –סעיף זה יקרא 

ילדי הבר והתאמתו למועדון קהילתי.  סעיף זה  שיפוץ המועדון של  כישת ציוד וראל"ש לטובת    50  הקצאת .ב
אנשי מקצוע מתאימים טרם תחילת העבודות    . זיו ונצח המליצו להתייעץ עם מועדון"  פרויקט "  – יקרא  

 . [מעצב/ת פנים וכו' ]אדריכל
לצורך    וצליותמצננים  הצטיידות ב  בין היתר  ערכות כוללתיהה   ;ערכות בית הכנסת לקראת יום כיפוריה .ג

תפילות יום  בעקבות ההנחיות שיצאו עקב הקורונה  יצירת מרחב תפילה נוסף בסמוך למבנה המועדון;  
בגינה  ה החשופה שמחוץ למבנה המועדון שברחב וכן  ןמועדובהמרחבים הנמצאים   2-כיפור יערכו השנה ב
 )עקב הקורונה(.  למועדון חוץ וקירור עבור המתפללים שיבחרו להתפלל צריך ליצור הצללה

   :הוחלט כי
 ציוד וישאר באגודה במקום להשכיר אותו. דינה תבצע בדיקת כדאיות.  יש עדיפות לקנות  את ה .א
יתכן ויתקבלו תקציבים לצורך ההערכות מאגף הדתות במועצה ודינה בקשר איתם לראות מה ניתן   .ב

 לקבל.   
ש"ח   7000  תממשו. האגודה תעמיד לרשות ועדת מסורת תקציב של עדב' לא י -במידה וסעיף א ו .ג

 הציוד הנ"ל. ועדת מסורת מחויבת בנוהל רכש כנדרש.   רכישת/לטובת השכרת 
ות הועדות, יושבי הראש והרפרנטים שלהם. דינה ביקשה לחזק ועדות נוספות כמו  דינה שיבחה את פעיל .3

יש לכך תקציב גם באגף  , פעילות תוך ישובית )הסברתית/חינוכית/חוויתית(  –הועדה לאיכות הסביבה 
לקדם את צוות ערבות הדדית.  דינה הדגישה את חשיבות הוצאת הפרוטוקולים   לאיכות הסביבה במועצה.

 לישוב.  
הרונים פתחו היום את השנה בהצלחה רבה. הפידבקיים חיוביים. הצוות  נצח עידכנה כי המועצה וצוות הצ .4

ו. בשבוע הבא מתוכנן    -גוייסו עוד מתנדבים לכיתות דנכח היום במועדונים ודייק את עבודת המדריכים. 
 עה ותחילת עבודה.  מפגש איתם ועם מנהלת החינוך מטעם המועצה והמדריכים, לפגישת תאום צפיות, התנ

 
 
 
 



   –מבני חינוך בישוב הוקצו לטובת בית הספר באופן הבא  .5
 . 'ג משמש ככיתת לימוד ובצהריים לצהרוןגן אלומה הועבר לרשות בית הספר ו .א
בערב הוא   5 -מועדון ילדי הבר משמש ככיתת לימוד בבוקר , כצהרון לכיתות א+ב בצהריים והחל מ .ב

 מגבלות הציוד הקיים שם. לטובת הקהילה, במסגרת 
  13:30מועדון הנוער משמש כמועדון לימודי/חברתי לכיתות ה+ו בימים שאין להם בית ספר. החל משעה  .ג

 משמש כצהרון לילדי כיתה ד ובערב לטובת דור הבר והנוער )ז' ומעלה(.  
החללים    5 -בית הספר יעבור לפעול שם בשעות הבוקר ב –לאחר שייסתיים השיפוץ בפעוטונים שהתפנו  .ד

 ממדים( ואחריהם צהרוני א+ב+ג. והמועדון יחזור לשימוש הקהילה.   2 -גנים ו 3)
 

 ;  הסכם פשרה- לותמ" .6
 תירה שהוגשה וכדלקמן;בעקבות הע  בין הצדדים שהושג  אחרונים שבוצעו בהסכם הפשרה    עדכונים  2זיו הציג  

 . "תלתוכנייב'  6.4' בכפוף לאמור בסעהמשפט; " להסכם התווסף 2.2 סע'בתחילת   (1
]כמו גם בדיקות    בדיקות רעש ואיכות אוויר  מתייחס לביצוע  תלתוכנייב'    6.4סע'   ▪

למסוף הקרובים  למקומות  ביחס  היתר    [,האוטובוסים  אקוסטיות  לקבלת  כתנאי 
 . נשוא התכנית  מסוףה להקמת 

בדיקותמ ▪ תבוצענה  כי  מעוניינת  בר  שגבעות  ההיתרסביבתיות    כיוון  מתן    - טרם 
    מאושר. העדכון

העירייה ו/או הרשות ]ככל ומי מהן תגיש את  הוסף כדלקמן: "  2.2השנייה של סע'  בפסקה (2
 "הבקשה להיתר[ יודיעו בכתב לאגודה על הגשת הבקשה 

מכיוון שגבעות בר מעוניינת לקבל התראה על הגשת הבקשה להיתר, ע"מ להתנגד   ▪
 , העדכון מאושר. במידת הצורך -היתר או לבקש לבצע בו שינוייםל

 
o הועבר לגבעות בר עם חתימת ראש המועצה, ניר זמיר.  ]כולל העדכונים[ נוסח ההסכם 
o  .גבעות בר הוסיפה את חתימתה להסכם 

 
 ; 310כביש  .7

 של ועדת בינוי בישוב.  משמעותי כפרויקט עתידי  310זיו ביקש לראות בכביש  .1
, שכן מדובר  310  נכון להיום קיימת תנועה ערה מאוד של משאיות ורכבים פרטיים על כבישלטענת זיו,   .2

חומרים שונים מאזור הדרום לאזור עוטף   ,שמוביל באמצעות משאיות  ,יחידי כמעט  ה  בכביש הראשי
  יגרום להימצאותם של   ,310הליך הבנייה של השכונות ברהט מצפון לכביש  בנוסף,    עזה והסביבה.

יתווספו אלפי   ובהכרח בתום הבניה של השכונות  על הכביש  נוספים  משאיות ומערבלי בטון רבים 
 . 310"ג כביש רכבים פרטיים נוספים לתנועה ע

כניסה  בהתאם לכך,   .3 ותפעל לתכנון  עם מח' ההנדסה של המועצה  בינוי תיפגש  ועדת  כי  זיו מבקש 
עבורתיים עבור תושבי  תקרקעיות[, ע"מ לנסות ולמצוא פתרונות  -ויציאה נפרדת לישוב ]לרבות תת

 הישוב. 
בולט בעיקר לאור היעדר שיתוף פעולה מצידה של    310הצורך של הישוב לפעול בעצמו בעניין כביש   .4

, כמו גם לאור תרבות הנהיגה הקיימת  ובכלל  310רהט בכל הקשור להסדרי התנועה על כביש  עיריית
 .בכביש

נצח ביקשה מדינה להיערך להוצאת הודעת מייל למהנדס מועצת בני שמעון, ולדימיר, ע"מ לתאם   .5
 . 310פגישה ולקדם הטיפול בסוגיות העולות מכביש    עימו

 
הושם דגש על נושא   יחד עם רועי בן הלוי, חודדו נהלי עבודה של ועדת ביקורת מול הוועד.   –ועדת ביקורת  .8

ניגוד האינטרסים וזאת על פי חוק. הועדה תתכנס השבוע ותקבל החלטות על הנושאים אותם היא מעוניינת  
 את כל בקשותיה.  , תורו לדינה, בתפוצת כל חברי ועדת ביקלבקר ותעביר במייל  

יועצים אסטרטגים הסבירו את משנתם בנושא מיצוב האגודה. הועד החליט שיש להעזר   –אופיר ונתיב  .9
בשירות חיצוני כדי לדברר את עשית הוועד, בנית האמון של התושבים, הסברת התהליכים לישוב ועוד.  

ליועץ אסטרטגי לאגודה. כמו כן נפנה למועצה לבחינת קבלת תקציב יעודי  דינה תוציא קול קורא  -החלטה 
 לנושא.  
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