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, עקב  ₪2020 יתרות מאירועי קהילה שלא בוצעו במחצית הראשונה של  8000הועד מאשר כי  (1
 "קהילה כללי".   –הקורונה יועברו לסעיף תקציבי חדש 

 הועד מאשר את דרישת הרכש לטובת טיול משפחות בשבת הקרובה.  –מסעיף "קהילה כללי"  (2
 השקעות.   –₪ יתרות מסעיף פרוייקטים יועברו לסעיף תקציבי חדש" קהילה  15000הועד מאשר כי  (3

₪ לחודש, ללא נוהל   ₪1500 לקניה ועד   200הועד מאשר כי בסמכות מזכיר/ת הישוב לבצע רכש של עד  .ב
 רכש, על מנת לאפשר פעילות שוטפת תקינה של המשרד. 

 
 המים. בטיפול של אושר ודינה.  עדיין לא הגיעו המספרים עבור  –מים  .ג

 
 

 ביטחון:   .4
 , שכר, מתנדביםבנושאי הביטחון בישוב, תפקיד הרב"ש בינו לבין חגיהתבצעה חפיפה צביקה עידכן כי  
קיימים כמה חיובים לא נכונים. צביקה ודינה יטפלו בזה מול המועצה. דינה  בתקציב . ועוד תקציב הביטחון 

אחר והתקציב לא מנוהל באגודה. הרבה דברים המזכירות יודעת רק  הוסיפה כי קשה לראות את התקלות מ
 בדיעבד ולוקח זמן והרבה אורך רוח לתקן מול המועצה.  

התקציב אינו מורכב ומאוד ספציפי לביטחון ולכן ניתן להעבירו לניהול האגודה במקום לנהל/לבקר    -החלטה  
בינתיים במועצה כדי לא לבלבל את התושבים, אך  את המועצה על ניהול התקציב שלנו. הגביה תישאר 

 הנושא יסוכם עם המועצה.  לחשבון נפרד לביטחון.  ,התקציב יועבר לאגודה
 



 : תמסור .5
   התקיימה ישיבה של ועדת מסורת, במסגרתה עלו הנקודות הבאות;   30.06.20ביום 

 .  הוועד מאשר ומברך.  נבחר ליור'  במקום שי עזרן אלביליה דויד - יו"ר ועדה  . א
לטובת חגי וזאת  קהילה מסגרת תקציב ועדת  תקציב ב ישלועדת המסורת נצח עידכנה כי תקציב;  .ב

 ₪.   3000בס"כ של  התקציב הינו. ישראל
 . יוצג באחת הפגישות הבאות  זיו עידכן כי ועדת מסורת תכין תקציב לקראת שנת הכספים הבאה והוא

עידכן כי קיימת מצוקת מקום בבית הכנסת הנוכחי וכי ישנו צורך לבנות בית כנסת חדש   בית כנסת; זיו .ג
 אופציות;  2בעבר וכי היו  נדון  עודכן ע"י ועדת מסורת כי נושא בית הכנסת  וגדול יותר. זיו

a. נסת גדול במקום שבו הוא נמצא כעת.בניית בית כ 
b. ..'בניית בית כנסת באחד השטחים של שלב ג 

נצח עידכנה כי היא בקשר עם המתכננים של שלב ג' וכי במסגרת התכנית יהיה שטח המיועד לטובת  
 בית כנסת. נצח תעדכן לגבי התקדמות הנושא. 

הועדה מעוניינת לבדוק אופציה להקמת עמותה לטובת איסוף תרומות  – חדשמימון בניית בית כנסת  .ד
בכתב לגבי אופן   מועדת מסורת מסמך החלטה הועד מבקש   - החלטת ועד להקמת בית הכנסת.   

  פתיחת עמותה עצמאית/ פתיחת חשבון בנק באגודה וכו'. -הפעולה הנבחר מבחינתה
.  להקמת בית הכנסת החדש יורחב בית הכנסת הקייםועדת מסורת מבקשת כי עד  -הרחבת בית הכנסת .ה

הועד מבקש את המלצת  - החלטת ועד    נצח ציינה שקיימת התנגדות של השכנים והנושא צריך להבדק. 
וגם  ההשלכות של שטח, תכנון ועלות כלכלית, על כל  ועדת בינוי לגבי האפשרות להרחבת בית הכנסת

 נושא התנגדות השכנים ילקח בחשבון  
 .  ועדת מסורת מבקשת כי יוקצה שטח לצורך בית עלמין בישוב בית עלמין; .ו

הבקשה הועלתה בפני המתכננים של שלב ג' לצורך הקצאת שטח מתאים לבית עלמין.   נצח עדכנה כי
מאשר הקמת בתי עלמין  לא משרד הדתות  כי עידכנה  , נצחכמו כןנצח תעדכן לגבי התפתחויות הנושא. 

 טרם התקבל עידכון.  –נוספים וועדת מסורת אמרה שהיא תפעל בנושא מול משרד הדתות 
תיאום בין ועדת מסורת לועדת החינוך; ועדת מסורת מבקשת לשפר את שיתוף הפעולה עם ועדת   .ז

כלל. נצח  החינוך ע"מ לתאם על שעות הפעילות של הילדים, לטובת הצגות ופעילויות אחרות בחגים וב
 לי, יו"ר ועדת החינוך. -ממליצה ליצור קשר עם היא

 
לאחרונה פנו מספר פורשים למזכירות בתלונה על חיובים שלא בצדק עבורם. חברי הועד עודכנו בפרטים.  .6

 הנושא ממתין להתייחסות של  היועצת המשפטית של המועצה מאחר וגם המועצה צד בתהליך.  
 

 ועדות: מהעדכון  .7

 עידכון  רפרנט  ועדה 

 בינוי תט דרך ועדיש התקדמות בכל הפרוייקטים בישוב. יצא פירו נצח  בינוי 

ישה ואין התקדמות עם מבני החינוך ואין  עוד אין התקדמות עם המועצה לפג נצח  חינוך

 התקדמות עם גיוס מתנדבים. 

 .בוצע השינוי בסעיפי התקציב שני קהילה 

 אין שני בטיחות

 אין צביקה   קליטה

 אין צביקה   ערבות הדדית

 ראה דיון  צביקה  ביטחון

 דיון ראה  זיו  מסורת 

, זיו סייר  . ביום חמישי האחרוןבהקדם חזורתפול ו יניידת הניטור יצאה לט זיו  איכות הסביבה 

  המשרד לאיכות הסביבה  שחר מעם  במטמנה הפיראטית שברהט, ביחד

המטמנה. הפינוי מתקדם לאט   ע"מ לבחון את התקדמות הפינוי של 

     ובזהירות מחשש להדלקה של הפסולת.

 אין אושר ניהול גנים

 

 

 



 דיווח מצוותים יעודיים   .8

 עידכון  נציג צוות 

מתקיים מו"מ על נוסח הסכם פשרה בין הצדדים ואף התקיימה שיחת  זיו  וותמ"ל /מחלף

בהסכם מופיעות  זום בין נציגי הצדדים ובאי כוחם על נוסח ההסכם. 

חניות בלבד והסטת צומת הגישה   6ההסכמות ]קרי יצירת תחנת קצה בת  

לשכונות[, אך עורכי הדין של רהט ורשות הבדווים מציגים התניות  

בעייתיות להסכמות כאמור, כגון התנייה על המשך פעילות תחנת הקצה  

 במציאת חניונים אחרים לאוטובוסים ברהט, או התנייה על ביצוע הסטת

שכונות  או הסיווג של ה הצומת בכפוף לאי פגיעה במס' יחידות הדיור

. נכון לעכשיו, נראה כי לא מצליחים להגיע לנוסח מוסכם של רהטב

 הסכם פשרה.

ביום ג' הקרוב אמור להתקיים דיון נוסף בביהמ"ש, כשעד כה השופט טען  

כי אינו מתכוון להתערב בהחלטת הותמ"ל ולכן הוא מבקש להגיע  

 מות.  להסכ

 ממשכים במאמץ להחתים אנשים על הבריכה. מדלת דלת.  נצח/ בורבא  בריכה
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