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 דיון: 

 מאושר.  33/20פרוטוקול   .1
 דוח מזכיר: .2

התנהלות  הוועד מולה, מול המזכירות  הציגה מס' נושאים חשובים בקשר עם   דינההתנהלות הועד; א. 
 ובתוך הוועד עצמו. 

תנהלות של הוועד והמזכירות  וה  עבודה לפי נהלים,  ית נהליםיבנכגון נושאים   את חשיבות חידדהדינה     
 אל מול הציבור.  

 חב' "נטפים" וחברה יזמית בתחום איכות הסביבה פירסמו "קול קורא" לבחירת – "יער אקליםפרויקט "ב. 
  הועברו "קול קוראה" מכיעצים צעירים. מס 100לצורך שתילת יער בן   מקומות בישובים ובמועצות בדרום
 .  לעיון נציגת המועצה שירלי ע"י דינה והוועדה לאיכות הסביבה

או את ילל קורא למשחקיות ע"י המשרד לפיתוח הנגב והגליל. נצח וחן מקולפני כשנה פורסם  – ג. משחקיה 
הקול קורא  לאגודה הקול קורא בעזרתם של עובדי ההנדסה במועצה. השבוע התקבלה תשובה שאושר 

 לפעול מכאן.   ונמשיך

 התנהלות הוועד בטלגרם.  .3
הוחלט להפסיק את התנהלות הוועד אל מול התושבים בטלגרם. הפלטפורמה להעברת הודעות ומידע  

לקרוא את וכנס לאתר יכל להווכל תושב י בלבד האינטרנט של האגודה דרך אתר מעתה תהיהלתושבים 
  תמשיך להשתמש ,בלבד  מזכירת הישוב, דינה .הרלוונטי ההודעות ולשאול שם שאלות רלוונטיות לנושא

 שליחת הודעות והפניה לאתר. צורך ל בטלגרם,

 

נוהל ההתקשרויות   –לאחר הטמעת ההערות של ועדת ביקורת, היועמ"ש וחברי הועד   –נוהל התקשרויות  .4
 אושר בוועד. 

 
 
 
 

 



 פגישה עם יהודה מורג:  .5
להעביר  יהודה מורג ביקש להגיע לפגישת הוועד בעקבות השיח על נושא העברת הביטחון לישוב על מנת 

מציע  על הוועד לשים לב שבהתקדמותו קדימה לפיתוח הישוב הוא עדיין מתייחס לאנשים שמתנגדים.  מסר:
את פעילות הוועד במהות הקהילתית והעשיה הקהילתית ולא רק במבנים. מציע לזמן בצורה יזומה   למקד

 תושבים ולשמוע את דעתם.

 

 פגישה עם ועדת מסורת .6
 הוועדה והרב ליאור.  יור'  –ליה י לסי, יוני פרץ, דויד אלברב: מיטל טמטעם הועדה נוכחים

 
 הצגת הנושאים:

הוועדה רחבה מאוד ומונה הרבה משתתפים. הוועדה   –ובית הכנסת זיו וליאור סקרו את פעילות הוועדה 
]ראש השנה, יום כיפור ושמחת  בעיקר בחגי תשרי  ועורכת פעילויות קהילתיות רבות,  מאוד פעילה בקהילה

שבת   - , כשלתפילות  שישימהקהילהתושבים שונים  פוקדיםבית הכנסת את הרב ליאור עידכן כי  . תורה[
ערב בכל הרב עידכן כי . איש 100-, בעוד ליום כיפור מגיעים למעלה מאיש להתפלל 30 -כ בממוצע מגיעים

רוך אירועים בבית  . כל תושב יכול לע תושבי הישוב 5 -אליו מגיעים כ ,מקיים  שיעור בבית הכנסתהוא 
 ללא עלות.  ]בר מצווה וכיו"ב[ וזאת  הכנסת

כתוצאה מכך לא היו כלל הדבקות בבית   –בתקופת הקורונה פעל בית הכנסת לפי הנהלים ואף החמירו בהם 
 הכנסת.  

אולי אצל חלק  ו  התושבים  חלק מציבוראצל "  התנגדות תחושה של " בקרב חברי ועדת מסורת, ישנה 
תמיד "נפיצים" והשיח לא   משום מה  וועד, כלפי כל מה שקשור במסורת ובית הכנסת. הדיונים בנושאמה

 נעים ופרובוקטיבי.  
לבית הכנסת אין תקציב באגודה ואין תקציב בוועד  התייחס לנושא התקציב של בית הכנסת וטען כי  דויד

ש"ח לטובת תקציב    50משלמים כל חודש  על המתפללים, אשר בהתאם לכך, בית הכנסת נסמך המקומי. 
 בשוטף. )דויד והרב ליאור מנהלים את חשבון הבנק(.  את בית הכנסת משמש , אשר בית הכנסת

לטובת  ע"י המתפללים או תושבים שונים וזאת  חש"  800-1000בכל שבוע נתרמים כ לטענת הרב ליאור ודוד, 
אלא מי שרוצה   ,מציין כי לא מתפרסמת הודעה לציבור לאיסוף תרומות סיוע למשפחות נזקקות. הרב ליאור

 בא ומביא לו.
   קבלת תקציבים. צורך ל ]ורב המועצה גבי[ אגף הדתות במועצה דויד והרב מתנהלים ישירות מולכמו כן, 

 לגבי בית הכנסת; 
המהלכים   .חדש בישוב סיון לבנות בית כנסת קבעילפני שניםבנ על המגעים שהיו  סיפרה בקצרה  מיטל

במקומו   חבת בית הכנסתיום להרכאת הצורך הקיים  והסביר  נעצרו נכון להיום. מיטל ויתר חברי הועדה
בית הכנסת בהתאם לדברי נציגי הועדה, .  באותו המקום להופכו לבית כנסת במבנה קבע אףאולי ו הנוכחי

עזרת  בנוסף, . לצד המושבים לעמודרב ום אין מקבבית הכנסת מתפללים. מושבים עבור  36  -מכיל היום כ
ב האורחים ו, ר]בר מצווה[ באירועים של ברית או עליה לתורהכמו כן, ואינה ראויה.  קטנה, צפופה  הנשים 

   ..עומדים מחוץ לבית הכנסת כי אין מקום.
 

 דיון:

 : שיח בישוב . א
אם זה בית כנסת או בריכה ]מילולית ומתלהם  "אלים" פך להיות השיח בישוב הובכל נקודת מחלוקת, 

המתנגדים לכל רעיון/נושא, עושים זאת באופן לא מכובד ואף פוגעני,  . [או דואר או הצעות של הוועד
 . תופעה שחייבים למגר אותהמדובר ב  סילוף עובדות.לעיתים תוך 

 תקציבים:  .ב
 האגודה משלמת את השכירות על המבנה, את  –בית הכנסת מתוקצב  ע"י האגודה  (   1

 אלף ש"ח בשנה(   12 -יטוח על המבנה והספרים. )כהחשמל והמים ואת הבחשבונות       

ועדת מסורת בישוב בחגי תשרי וחנוכה.    קהילתית של ש"ח לפעילות 3000  הוקצו 2020בתקציב  (2
 נוצל. טרם התקציב 

תיקון הפרגולה  טובת ל חש"  3000 –ביות לבקשת ועדת מסורת יהסטות תקצ 2בוצעו  2020בשנת  (3
ההסטות היו אפשריות רק בגלל שאנחנו בשנת קורונה  ש"ח לרכישת מצננים ליום כיפור.   7000ועוד  

 יתרה שקיימת באופן קבוע בתקציב האגודה.  פעילויות התרבות לא בוצעו.  זו אינהוהרבה מ
 

 

 



 

כפי שהוסבר כבר בפרוטוקולים קודמים. כשמוגשת לוועד בקשה   –ל האגודה תנהלות תקציבית שה (4
  את אפשרויות המימון  לתקציב )מניהול גנים, איכות הסביבה, דור הבר וכו'( הוועד קודם כל בודק

 במועצה. 
מול אגף כל  קודם נבדקת מסוים עבור נושא כלשהו, לכן, כל בקשה של ועדת מסורת לתקציב

אז בודקים  ובמידה והמועצה או אגף הדתות לא מאשרים תקציב לנושא הרלוונטי,  במועצה הדתות 
   מהוועד המקומי והמקור האחרון הינו האגודה.  הרלוונטי  הנושא את ממן אם ניתן ל

 כל סעיף תקציבי בעבור ועדת מסורת מנוהל תחת האגודה ולפי נהלי האגודה.   (5

]לנזקקים ולנושאים  עקב הצורך לקבל לעיתים תרומות –התנהלות תקציבית של בית הכנסת  (6
ההתנהלות  . כנסת מנהל חשבון בנק עצמאיהבית  ועקב היעדר תקציב לנושאים שונים,  אחרים[

 ספרי חשבונות של הוצאות והכנסות ולתת קבלות בהתאם.  יש לנהלצריכה להיות על פי חוק. 

  צרכים: .ג

 תחזוקת בית הכנסת: יש לדאוג למשהו שיתחזק באופן סדיר את בית הכנסת.  (1

הנושא ייבדק למול  מתפללים ועזרת נשים ראויה ואף מקווה.   80 -יש צורך בהרחבת בית הכנסת לכ (2
 המועצה ואגף הדתות.

 
 סיכום:

 השיח בישוב חייב להשתנות ועל כולנו לבצע את השינוי, כל אחד בתחום פעילותו בישוב.   .1

 שה וצורך. ועדת מסורת הבינה שקיימת תמיכה שוטפת של האגודה בוועדה, וגם לפי דרי .2

כרגע, הפניות למועצה נעשות ישירות מוועדת מסורת וגם דרך מזכירת הישוב. יש לסכם כיצד מתנהלים  .3
 בנושא.

 תוסדר.  - בחשבונותיו הוא  התנהלות התקציבית של בית הכנסת .4

 באחריות הוועד למצוא פיתרון הולם לתחזוקת בית הכנסת באופן שוטף.   .5

ועצה. במידה וניתן לבצע הרחבה מבחינה מלהבחן בימים אלו מול ההרחבת בית הכנסת מתחילה  .6
בירוקרטית, ועדת מסורת תגיש תכנון ראשוני לאישור הוועד וההשלכות של ההרחבה יבחנו מול כל 

 הגורמים הרלוונטים.  
 
 

 
 

 מנהלחותמת האגודה:                    חתימת מזכיר האגודה :               שם וחתימת יו"ר הועד ה
  צח בן חור נ           דינה דיין           

 
 

      


