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 דיון:

 מאושר. 25/20פרוטוקול  .1
 

 ;דוח מזכיר .2
 

מועצה אזורית בני בהמקומית  הוועדל הגישה]עימה נחתם הסכם ע"י האגודה[  PHIהחברה  – אנטנה .א
אוגוסט. על פי  ודשחב חזרהבוקיבלה אותו  עם כל הנתונים הדרושים תיק מידעבקשה לקבלת שמעון 

לטענת בניה.  היתרצורך קבלת את הטפסים והגרמושקה ל החברה מכינה  ,מידעה תיקשב הנתונים 
 התעופה מנהלת"ל, צהמגורמים כגון ) לצורך היתר הבניה הנדרשים מהאישורים חלק התקבלוהחברה, 

 לוועדה המקומית. ההיתרהבקשה לקבלת להגיש בקרוב את  האמורוהיא  (הסביבה ואיכות
 

)עפ"י סעיף  הטיל על ועדת ביקורתל החליט הוועד, לוועד פניית ועדת ביקורת לאור – רתוביק ועדת .ב
 נוהל רכש ,מכרזים ים כגוןהתנהלות האגודה בנושאל בנוגע תרוקיבבצע לבתקנון האגודה(  16.2.3

   .והעברת כספים לכאורה מתקציב הביטחון
 

 פרסום דו"חות כספיים; .ג
 רווח והפסד ח"דו מידי חצי שנה החליט הוועד מנהל לפרסם, השקיפות טובתללצורך עדכון התושבים ו

 ח מבוקר ע"י רואה חשבון על כל השנה. "דווכן  של האגודה 
 

 ;ת הישובמזכירעם  פגישות .ד
תם. הפגישות ומזכירת הישוב מזמינה את התושבים לפגישות אישיות עימה בכל נושא שמטריד א

 . יש לתאם את הפגישות מראש עם המזכירות. 18:30-20:00יתקיימו בימי שלישי בין 
 

 ניתן לקיים הקורונה, מגפת, לאור התפשטות על פי הנחיות הרשם – דיגיטליות והצבעות ישוב אסיפות .ה
קלפי, להוציא את הדינה פועלת עם היועמ"ש וועדת אספות והצבעות דיגיטליות.  באגודות שיתופיות

 הנושא לפועל. 
 

 גינוןהקשורה לעבודות העל כל תושב לפתוח קריאה במועצה בכל תלונה  – בישוב גינון על תלונות .ו
   .בשטח הישוב

 



חברים נוספים,  2-על צוות ניהול גנים להוציא קול קורא ל - חבר צוות מתחום החינוך לצוות ניהול גנים .ז
 רצוי בעלי ידע מקצועי בתחום חינוכי כלשהו באחריות אושר כרפרנט.  

 
 לאישור הועד. תוכנית עבודה שנתיתיכינו  ועדת איכות הסביבהכל ועדות הישוב, כולל  .ח

 
  

 , לאשר שהועד עבר על הנוסח האחרון שהוצג בפניו.אושרהנוהל  – שכר העלאת נוהל .3
 עובדי האגודה. סוגי כל צורך העסקת ל "חוזה מסטר"לייצר  האגודה באחריות דינה ויועמ"ש –החלטה 

 
 ., לאחר שהועד עבר על הנוסח האחרון שלואושרהנוהל  – גביה נוהל .4

 
  – מניעה צוות .5

שבונה  "צוות מניעה"כל ישוב מקים ה , במסגרתהמועצה מקיימת תוכנית "חוסן קהילתי" בכל הישובים
 .תוכנית עבור הקהילה שלו. בשבועות האחרונים נצח פעלה כדי להקים את הצוות

 ואבי זילברמן. הרב ליאור קמרי, רעות אוחנה, סיוון לוי, המיה אפרתי, יובל בר חנים, יהודה מורד –בצוות 
 הוועד מאשר את הקמת הצוות ומאשר את חבריו.  –החלטה 

 
 ;המים תקציב .6

 תושבת הישוב ומנהלת נושא המים בתאגיד החולש על עיריות דימונה, ערד, אופקים ועוד גולה, ויעל ב
 יעל טענה כדלקמן;. בישוב תקציב המים דעתה על נושא ניהול הציגה את

 ולא יודע לתת תשובות בקיא בתקציב לא טובה. מי שמנהל אותו לא התקציב מתנהל במועצה בצורה .א
 . מקצועיות

השירות שניתן לתושבים, מהמועצה, בנושא המים הוא לא טוב. אין דיווחים על נזילות, תיקונים נעשים  .ב
 מתבזבזים. לא הוחלפו מדי מים כנדרש ועוד.  -מאוחר והמון מים שאנחנו משלמים עליהם

הל היום במועצה הוא רווחי או הפסדי, וגם למי שמנהל ולהגיד אם תקציב המים המנאין לה יכולת  .ג
 אותו, אין מושג. 

התקציב המוצג הוא על פי יעל הציגה טבלת אקסל עם נתונים כספיים באשר לתקציב המים בישוב;  .ד
 נתונים חלקיים שקיבלה מהמועצה ועל פי הידע המקצועי שלה. 

מה קורה כשיש תקלות מים בתשתיות, בעלויות גבוהות, מה המועצה  – יש נתונים שהיא לא יודעת כמו .ה
 מתחזקת.

 
המועצה תכסה את הגרעון הזה מכספים  –דינה הסבירה כי אם משק המים ינוהל במועצה ויכנס לגרעון 

בתקציבים שהיא  "מכספה שלה"ששייכים לישוב. התפיסה הרווחת בישוב, כאילו המועצה מכסה גרעונות 
  הכל יוצא מכספים ששייכים לישוב. טעות מיסודה.מנהלת הוא 

, כדי לנהל זאת בצורה לדעת דינה יש להעביר את תקציב המים לישוב כדי לתת שירות יותר טוב לתושב
 היכן שניתן.  טובה יותר ולחסוך בכספים

 
 התנהל דיון בוועד בו כל אחד אמר את דעתו. 

  –החלטה          
בכל הקשור למענה לפניות  ע"י המועצה, הניתן לישוב שירותיש צורך לשפר את רמת ה הוועד מסכים כי .א

  פיצוצים בצנרת המים בישוב, כמו גם לשפר את אופן ניהול תקציב המים של הישוב. ואעקב תקלות 
 כספית כדאיותלגבי העברה של ניהול תקציב המים לישוב; לאחר דיון בוועד, הוסכם כי נושאים כגון   .ב

במידה גם  בטרם תתקבל החלטה על הנושא. יובהר, כי להיבדק באופן יסודי כיםצרינים אפשריים ווסיכ
-כללית של היישובה לאספהבנושא  הסופית יחליט על העברה כזו, הוא יעביר את ההכרעה והוועד

 חברי האגודה.ל
  -עדיין לא ברור עד הסוף ויש לבדוק  הכרוך בניהול משק המים בישוב הנושא הכלכלי .ג

 אש"ח(  20מן תקלות מים גדולות )מעל ממי מ (1
 ה ובכלל בנושא המים. ננומנת מכספי הארמה המועצה ממ (2
 מה עושים בעת אירוע חרום בו צריך מים ממקור אחר.  (3
 .לבדוק האם מים מבית הספר נכנסו לתקציב (4

, ע"מ שיציגו משק מים בפני הוועד המנהל אנשים אשר מבינים בניהול אושר וזיו, יביאוככל שניתן,  .ד
כדאיות תקציבית בפני הוועד המנהל את ההיבטים השונים הכרוכים בניהול משק מים והאם ישנה 

 .לישוב המים ניהול משק העברתב
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ברהט;  מטמנה .7
זליגת עשן מהמטמנה ברהט. תושבים התלוננו על הגעת במהלך השבוע האחרון התרחש אירוע נוסף של 

. ראש המועצה דאג, באופן העשן לישוב בפני המוקד של המשרד להגנת הסביבה ושל מועצת בני שמעון. 
 ויכסו את המטמנה.  אישי, שרהט יוציאו טרקטורים

ים דורשיר, אשר אותרו חלקיקים מסוכנים באוו, לא ]שעות לאחר תחילת האירוע[ על פי ניטור שהתקיים
 . מיוחדות הנחיות

העביר הודעת מייל לחיים ובר, מנהל מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, בדרישה לפעול לפינוי  זיו
 המטמנה בהקדם האפשרי ולמניעת תופעת השריפות באזור הישוב.

 אתזיו עדכן כי הועדה לאיכות הסביבה של הישוב תתכנס ותדון בין היתר בנושא זה ותעביר 
 המנהל דהמלצותיה לווע

 
  ;ותמ"ל .8

ובהתאם להסכם הפשרה שנחתם עם  1084זיו עדכן כי בעקבות העתירה המנהלית שהגיש הישוב כנגד תמ"ל 
 . 1084עיריית רהט, רשות הבדואים והמועצה, רשות הבדואים אמורה להכין "תכנית חלופית" לתמ"ל 

התכנית החלופית ע"י רשות הבדואים ובהתאם זיו ואביחי מתנהלים מול רשות הבדואים בקשר להכנת 
לעדכון האחרון שהעבירה רותם דשא, מהנדסת רשות הבדואים, אמורה להתכנס ועדה שתאשר מינוי של 

 אדריכל לצורך גיוס צוות מתכננים והכנת התכנית החלופית. 
 נכון להיום האדריכל טרם נבחר/אושר. 
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