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 :מזכיר דוח .2

מעו"ד שבקיאים בתחום, הוחלט לאשר  ע"פ נוהל הרכש של האגודה מחיר  הצעות 3התקבלו    - אנטנה .א

 אחד מהם ללוות את תהליך חתימת ההסכם. 

"ח אש 500- כ של סכום גייסה /העמידה  המועצה. ₪ אלף 650 הינה כרגע מוערכת עלות – התראתית גדר .ב

  כוובמקביל ימש "חאש 150  עוד של פיתוח מתקציבי  השתתפות מאשר הועד. הגדר הקמת לטובת

 המאמצים למצוא מקור אחר. 

"י  עמיליוני ₪   1הפיס להקמת בריכה בישוב ועוד  ממפעלמיליוני ₪    1אושר תקציב של  – בריכה .ג

  מול הבריכה של  השיווק את תוביל בריכה ועדתשנים.   10 של  פריסהשתוחזר ב דרך המועצה הלוואה

 . הועד יתמוך ככל שיוכל ויתבקש.  אסיפת הסברה ועוד התושבים

  –סולאריים  גגות .ד

המועצה החלה הליך הקצאת מבנים לאגודה לצורך הקמת מערכות סולאריות על   ,לאחר בקשת הוועד

   : הם לאחרונה לוועד שהוצגו   האפשרויותגגות המבנים. 

 הגגות ע"י האגודה.על כל הפאנלים  והקמתהאגודה   לטובת מהמועצההקצאת המבנים . 1

 גגותעל חלק מ אבל רק הפיס ממפעל אטרקטיבית הלוואההשארת המבנים בידי המועצה וקבלת . 2

 (מר' 900כ  –  המועדונים 2-ו יום  המעונות 2) .המבנים

המועצה תגיש את הבקשה לקבלת ההלוואה ממפעל הפיס. במקביל יבדקו האופציות   – החלטה

או  ( מר' 500כ  - צמדים של גני ילדים ,חדר כושר ובית כנסת 2שנשארו לאגודה )להקצאת המבנים 

 רת אותה הלוואה.  הרחבת הקמה של הפאנלים על גגות אלו ע"י המועצה אך לא במסג



  – גנים .3

הלימודים הקודמת, לאורך כל השנה,   בשנת הלימודים הינה מספטמבר עד ספטמבר.  שנת - תקציב .א

ניתנו תקציבים בעודף לישוב. צוות ניהול גנים והמנהלנית שמו לב לכך והסבו את תשומת לב המועצה  

 . אך המועצה חזרה וטענה במשך כל השנה כי אכן אלו הסכומים ואין טעות.  לעניין

 ומעט בחצרות צל סככות הקמת, הגנים בשיפוץ אותו להשקיע והוחלט עודף נוצר, השנה סוף לקראת

  הלימוד שכר והושאר הנוכחית הלימודים  שנת של התקציב   הוכן זה בסיס על"כ כ. לגנים הצטיידות

 . התקציבית  השנה  ונסגרה המועצה  מול  אחרונה התקזזות נעשתה ספטמבר בחודש. סכום באותו

  לקבלת למועצה פנו גנים ולניה  וצוות המנהלנית.  לישוב בחוסר תקציב הועבר האחרונים חודשים 5 -ב

  עם בפגישה , האחרון ראשון ביום אך, שעדיין לא הוכרה סייעת רפואית כך על דובר בתחילה. הסברים

אש"ח את השנה הקודמת וכעת היא  93 -בעודף של כ תקצבהכי המועצה  עלה  ,יזם שהישוב המועצה 

 מקזזת את הסכומים.

  שנה לטובת השנה  של מכספים לקחת ניתן ולא סגרינ שעברה  שנה של שהתקציב  למועצה הוסבר

 שנת של הכספים כל את תעביר המועצה כי הוחלט. לגרעון שוב  הגנים את יכניס כזה  ומהלך  שעברה

 פתרון למציאת  פגישה נקבעה נוסףבו. ותקציבי תזרימי  גרעון ליצור לא מנת על הנוכחית הלימודים

 טווח לחוב שנוצר.   ארוך

 )מטעמים של דיסקרטיות הנושא לא יורחב בפרוטוקול(.  מטפלת.  נייןבע עודכן הוועד .ב

 

   –חינוך  .4

חברות מועדת חינוך הודיעו   3לאור החלטה לקיים את מסיבת פורים במועדון, שמשמש גם את "ילדי הבר", 

 על עזיבתם את הוועדה.  

 

   –אדום  דרום .5

ביום שישי   שהייתה₪. ההפסד נובע מהפעילות  3000כי כרגע אירוע דרום אדום בהפסד של כ  עדכנה שני

  שהוא  ומקווים 7/3הבא ב  היוםהינו שיום שישי אינו כלכלי בדרום אדום.  והלקחאנשים.   ואליה לא הגיע

ירוע  שנה הבאה כלל המסקנות מהשנה ילקחו בחשבון והאגודה תקדם השקת א לקראתאת ההפסדים.  היכס

מרכזי של דרום אדום בהשקעה גדולה יותר על מנת לייצר את הבאז המתאים ולמתג את אירוע דרום אדום 

 .בצאלים" מרקטיטובגבעות בר שיתחיל לייצר רווחים משמעותיים בעתיד, כדוגמת "שוק 

 

   –"ש רב .6

 . ולילות  שבוע בסופי והסיורים  ההקפצות כל כולל, משרה 100%  -ל אושר"ש הרב חגי .א

 יועד בחרום למושבי יחדיו. החל מחודש הבא הוא ישאר בגבעות בר גם בשעת חירום.  חגי .ב

  כי לציין  חשוב. והקבלנים הבניה  בתחום ופיקוח אכיפה סמכויות לחגי אישרה המועצה, הוועד לבקשת .ג

 מפקח ידרש' , ג  בשלב מסיבית בניה לכשתהיה '. וב' א שלב של הבתים נבנים עוד כל יבוצע זה  תפקיד

 .התפקיד  למילוי יותר  גבוה משרה באחוז"ש( הרב)לא  אחר

 

 JNFעם   פגישה .7

לטובת בדיקת היתכנות לתרומה לישוב. אנו מודים מאוד  JNFשלישי בוצע סיור בישוב עם נציג מ  ביום

דכן  לבין הישוב. דינה תמשיך ותתחזק את הקשר הזה ותמשיך לע JNFלג'סיקה קידר שחידשה את הקשר בין 

 בנושא התרומה.  

 

 

 

 



   –הסביבה  איכות .8

 ביקשה את התייחסות הישובים לנושא הקמינים. ועדת איכות הסביבה התבקשה לתת את דעתה.  המועצה 

 הוועדה תתמוך בכל חוק או תקנה שיעברו במליאה וימנעו הקמת קמינים בהמשך.   -הוועדה   החלטת

 הוועד מאמץ החלטה זו והיא תועבר למליאה ע"י ירון בורבא. 

 

    -ועדת קלפי  .9

 .וקרבות שהולכות  לוועד הבחירות  נושא את הציג רגורדיש אלי

לבצע שינוי   הנמוכה בהצבעה בבחירות האחרונות והצורך שהיה בשני סבבים וועדה ממליצה ההענות לאור

 : בתקנון ע"פ הנהלים ולהעביר את השינויים הנ"ל

 . אלקטרונית להצבעה לעבור .א

 את אחוז החסימה ולבחון אפשרות שהוא יהיה אחוז מתוך המצביעים.   להקטין .ב

   –הועד  עמדת

   .תומך – אלקטרונית הצבעה  בנושא .א

 נא להתייחס לסעיפים בתקנון לגבי יוצאים לחו"ל וחברי אגודה שאינם מתגוררים בישוב.  

שוב את הצעתה  י  באסיפת תציג קלפי  ועדת ולכן חלוקות בוועד הדעות – החסימה  אחוזהורדת  בנושא .ב

 את אישורה של האסיפה למתווה שתבחר להציג. ותקבל 
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