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 :רכשעדכון נוהל  .2

נים הצעות מחיר אך הם זולים מאוד ונוח לקנות בהם )מקס סטוק קניות גדולים שלא נותמאחר ויש מחסני 

ש"ח בקניה בודדת או עד  1000עד  שלבסכום שיהיה ניתן לקנות כך  הרכש, הוחלט לעדכן את נוהל, כדוגמא(

 לרכישה הרלוונטית בוצע נוהל רכש כלל, בתנאים הבאים: א. ללא הצעת מחירש"ח, מצטבר בחודש,  2000

 ממזכירת הישוב בכתב . ב. ניתן אישורהרכישה כאמורעבור  מאושרים וללא חריגה ויש תקציב ותזרים

את הסיבה לרכישה למרות שאין  ע"ג דרישת הרכש ג. מזכירת הישוב רשמה .לביצוע הרכישה הרלוונטית

 הצעת מחיר על טופס דרישת הרכש. 

 חוב פורשי האגודה: .3

ת שפרשו מהאגודה לפני מספר שנים. מאז פרישתם עברו לשלם מס ועד מקומי ולא שילמו משפחו 9בישוב 

עקב פניה שלהם למזכירות להפסיק את בכרטסת שלהם חיובים שונים.  ברוטועד היום הצעוד לאגודה. מאז 

 החל תהליך של בדיקה בנושא.  ,הודעות החיוב החודשיות הנשלחות

כדי להבין אחורה, מדוע חויבו ומה היה  –להציע להם הליך הדברות  נצח תפנה לנציגי המשפחות –החלטה 

 ההסכם עימם. היועצת המשפטית של האגודה תלווה את ההליך. אם יכשל נפנה להליך גישור/ בוררות. 

  :תקציבי מים ובטחון .4

עדיין לא התקבל  –דינה עידכנה כי התקבל תקציב הבטחון מהמועצה והיא וחגי החלו לעסוק בו. לגבי המים 

 במועצה במטרה שיזרזו את התהליך. כל החומר מהמועצה. נצח תפנה לדרגים גבוהים יותר

  :עידכון תקציבי פיתוח .5

 40 -אלף ש"ח תוספת. בפועל השתמשנו רק ב 100 -כ 2019לטובת הפארק האתגרי שנבנה שוריינו ב  .א

 ' של הפארק. אש"ח הנותרים נשארו משוריינים עבור שלב ב 60אש"ח מהתקציב. 

אש"ח באם יבנה הפארק האתגרי שלב ב' והתרומה לא תגיע. לאחר  350 -המועצה דרשה שנשריין כ .ב

 השתכנעה גזברית המועצה כי אין צורך בשיריון שכזה וניתן להשתמש בכספים.  JNFשיחה עם נציגי 



הסכום ו החדשיםהגנים  יידותטאש"ח להצ 230 -הצורך באושרית אסרף את ה תעל 15/20בפרוטוקול  .ג

אש"ח  50  -המקור התקציבי הינו  עם ניר על מקור תקציבי.הוחלט כי  נצח תסכם אושר ע"י הוועד. 

 אש"ח נמצאו מקול קורא של עזבונות.  50 -עוד כ 2019 -מתקציבי הפיתוח אושרו כבר ב

ש"ח א 130ו עוד סיכמה עם ניר ונטע לי שעל מנת שלא לעקב את פתיחת הגנים הכסף ילקחנצח 

למציאת מקור  ונטע לי וקיים סיכום עם ראש המועצה מתקציבי הפיתוח ששוחררו מהפארק האתגרי

 פיתוח. תב"ר התקציבי להחזרת הכסף ל

 הנושא יאושר בוועד בישיבה הבאה.  – החלטה .ד

 

 תביעת נזיקין נגד רשות הבדואים ורהט. .6

להתחיל בהליך משפטי של תביעת  ראוי החליטה בישיבתה האחרונה, כי זיו עידכן כי ועדת איכות הסביבה

לאור המפגעים הסביבתיים האופפים את הישוב מכל עבריו, לרבות  נזיקין כנגד רשות הבדואים ורהט

התפרצויות יריות, , הפוקד את הישוב וירוזיהום האא' טון אשפה,  200שריפות פיראטיות, מטמנת ענק בת 

 עו"ד שמטפל בתחום על מנת להתריע בפני הרשויות עלבכוונתם להוציא מכתב ממשרד ועוד.  310מכביש 

 . זיו מבקש את עמדת הועד.המקור התקציבי לא ברוראש"ח.  10 -כתב היא כההליך. עלות המ

 תכנות גדולה לקבלת פיצויי נזיקין לכלל הישוב. מעוניין להוציא מכתבייש ה  מסכים עם הרעיון. –זיו 

מכספי האגודה או מפניה לתושבים בטלגרם ומי , כשהמימון להוצאת המכתב יגיע התראה בהקדם האפשרי

 שרוצה שיתרום. 

הנושא די דחוף, שכן למכתב ישנה חשיבות גם לעניין העתירה המנהלית כנגד הותמ"ל, מאחר והמכתב יכול 

ם פשרה. להוות "משקל נגד" לעמדה הקשוחה שמציגות עיריית רהט ורשות הבדואים במו"מ לחתימת הסכ

הנושא הועלה כבר לפני מס' שבועות בתכתובות מייל עם ניר זמיר ונציגי הועד, אך התבקשנו להמתין עם 

 הנושא ע"מ לנסות ולהגיע להסכמות עם רהט והרשות, דבר שלא כל כך הצליח עד כה.

 מסכימה לרעיון אך מבקשת לבחון מקור תקציבי מחוץ לישוב ולאגודה. -שני 

יון ומבקש לקיים אסיפת ישוב שתחייב את כל חברי האגודה לשאת בהוצאות המכתב מסכים לרע –אושר 

אז גם בהוצאות ההליך  )ויש לבדוק אם יש תקדימים מול רשות הבדואים(  ואם יש התכנות לקבלת פיצוי

 המשפטי. 

ובהיבט  בהיבט הכלכלי והן הן הליכה לתהליך משפטי, חושב שרצוי, לא שהרעיון נכון וחשובלמרות –צביקה 

ינסה לקדם פגישה עם הגורמים הרלבנטיים)כולל  ."הדיפלומטי" והנזק שעלול להיגרם כתוצאה ממכתב כזה

 ראש עיריית רהט, עו"ד וראש המועצה( כדי לנסות לפתור את הבעיות במישור הדיפלומטי.

ולת ין לה יכלא מסכימה כלל עם הרעיון. לטענתה האגודה היא לא פלטפורמה להליך משפטי כזה. א –נצח 

מה מטרת  ברור לה. לא רתעהאז חבל בכלל להתחיל עם מכתב הכלכלית לממן תהליך משפטי ארוך ויקר 

ין א  אחר המכתב כדי שלא נתבע אותם?מיד ישלמו לנו פיצויים להאם המחשבה היא שהרשויות   - המכתב

צח הציעה כי הוועדה לאיכות לועד יכולת להוליך מהלך כזה שיכול לקחת שנים והועד והועדות מתחלפות. נ

כאלו  משפטיים הסביבה תתקשר עם אירגונים בארץ הפועלים למען איכות הסביבה ומנהלים הליכים

אין עדות אובייקטיבית כמו כן  ואחרים כנגד גופים שפוגעים בסביבה ותגייס אותם למאבק כזה יקר וארוך.

( 1-)פרט ל 310לזיהום אויר בישוב )עשן, ריח, זיהום אויר( וכן אין תושבים שנפגעו בתאונות דרכים בכביש 

 והאשפה היא לא בקירבת הישוב אלא בשטחיהם. 

. ועדת איכות הסביבה תחליט אם להתרים לטובת המכתב כרגע לא מאושר תקציב מתוך האגודה  -החלטה 

 ם או אם להתקשר עם אירגונים ירוקים ושומרי סביבה. את התושבי

 

 

 



 

 שינוי תקנון: .7

נצח עידכנה כי במהלך כהונת הועד הקודם החל תהליך של שינוי תקנוני שנעצר. השינויים התקנוניים 

 נדרשים הנדרשים בסעיפי הקלפי, הוועד והקליטה. 

  -הוצע המתווה הבא 
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 ועדות:מהעדכון  .8

 עידכון רפרנט ועדה

 שני וירון הציבו השבוע את שלט הרחוב הראשון בגבעות בר.   נצח בינוי

  מחר אמורה להסתיים המסירה של פרוייקט האספלט ורחוב זוטה. ועדת

בוצעו, לא נצבעו בינוי לא תאשר את המסירה. לא כל תיקוני המדרכות 

  החניות והישוב מלוכלך.

צוות ניהול צהרונים שהוקם החליט שלא להעביר את ניהול הצהרונים לידי  נצח חינוך

רגע כהישוב אלא להשאיר את התקציב והסמכויות במועצה ולהתנהל איתם. 

 מתגבש מתווה במועצה ובהמשך הישוב יעודכן. 

ף החינוך יערכו טקס עולים לכיתה א בשיתו למרות הקורונה, צוות הקהילה שני קהילה

 בכפוף למגבלות בסוף אוגוסט

 אין שני בטיחות

 אין צביקה  קליטה

 אין צביקה  ערבות הדדית

 על תקציב הבטחון לשנה הבאה והחלו לדייק אותו. החלו לשבת  דינה וחגי צביקה ביטחון

 אין זיו מסורת

הועד מאשר ומאחל לה  –ועדת איכות הסביבה כיור' גלית חריטון נבחרה  זיו איכות הסביבה

הצלחה. זיו יוודא סופית מי חבר בועדת איכות הסביבה ומי לא ויעדכן 

 במזכירות הישוב. 

 אושר מבקש כי תקציב הגנים יתנהל מחודש לחודש.  אושר ניהול גנים



 

 

 דיווח מצוותים יעודיים  .9

 עידכון נציג צוות

 ממתינים לפגישה עם ראש המועצה.  זיו /וותמ"למחלף

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

  על הוצאת תקנון לתושבים. 
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