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משתתפים :אמיר בשן ,דן בבלי ,סאלח עלי סועאד ,מוני בוחניק ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל.
סיון גולדמן ,ויקטור אוזן ,נבות זיסו גולדווין ,לב רוזנשטיין ,רלי דהן ,מיכל חונן.
הודיעה על היעדרות :חני בן שימול.
לא הגיע :מוסא מוחמד עוואד.
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מרכז קהילתי – סיון גולדמן וויקטור אוזן
פיתוח ישובים – נבות זיסו גולדווין
איכות הסביבה – לב רוזנשטיין
מחשוב – רלי דהן
מרחבים – מיכל חונן

דיון:
.1

מרכז קהילתי  :סיון וויקטור הציגו את צרכי ובקשות המרכז הקהילתי .הפרויקטים נמצאים בהתאמה
לתכנית האסטרטגית ותוכניות העבודה שנגזרות ממנה .הבקשות כוללות הקמת אולם כושר בשלוחת
גילון ,טיפול במתקנים בפארק אוסטרליה ,טיפול במגרשי טניס במתחם המרכז ,וכן בקשות לטיפול
בנושאי בטיחות והצטיידות .לגבי הקמת חדר כושר ,סיוון ציינה שהישובים התחייבו להשתתפות
ושותפות באחזקת המתקן.
רשימת הפרויקטים הוצגה בהתאם לסדרי העדיפות .סך חוסר המקורות –  830אלש"ח.
חברי הועדה מבקשים מסיון לבחון שיתופי פעולה עם רשויות שכנות כגון כרמיאל לצורך הנגשת ושיפורהשירות והגדלת ההכנסות למרכז הקהילתי.

.2

פיתוח ישובים  :נבות הציג את בקשות המחלקה הכוללות תכניות כיבוי אש וקווי חיץ בישובים ,פעילות
למעורבות חברתית בחברה הבדואית ,מלגות ,צח"י ,חברה וקליטה ,מרכז צעירים ושיתופי פעולה בין
ישובים .לרוב הפרויקטים מקורות קיימים ונדרש מצינג מצד המועצה לביצועם .לגבי הפרויקטי ם
העוסקים בכיבוי אש נבות ציין שהמדינה קיבלה החלטות בנושא ושאנו רוצים להיות ערוכים לזמן בו
המדינה גם תקצה את התקציבים .כמו כן אנו רוצים להוסיף את ממשק הרעיה לטיפול בקווי חיץ .סך
חוסר המקורות כ  1.2מלש"ח.

.3

איכות סביבה  :לב הציג בקשות העוסקות בגן הקיימות ,תהליך קהילתי לשיפור הניקיון ואיכות הסביבה
בישובים הבדואים ,טיפול בשטחים הפתוחים ופיתוח יער שגב .סך חוסר המקורות כ  500אלש"ח.

.4

מחשוב  :רלי הציגה שלושה פרויקטים ובקשות בהיקף של  435אלש"ח  :מעבר לדואר בענן ,אבטחת
מידע ואיזור אישי לתושב באינטרנט.

.5

מרחבים  :מיכל הציגה את הגידול באוכלוסיי ת הגיל השלישי במועצה והציגה בקשות בהיקף של 90
אלש"ח .הוצגה בקשה לקידום פעילות הכוון לבני/ות  + 60אשר יוצאים ממעגל העבודה .קיבלנו לכך
סיוע מסוים מועדת העיזבונו ת ואנו צריכים להעמיד מצינג .אנו צופים שבעתיד זו תהיה יחידה כלכלית
שצפויה לעמוד בזכות עצמה .מבקשים סיוע להקמת כיתת מחשבים ניידת למרחבים וכן לנושאי שיפוצים
והצטיידות במרחבים .מיכל ציינה שלצד הבקשות לסיוע כספי ,מרחבים מעמידה תקציב ראשוני לטיפול
בנושאים אלו ומבקשים גם את סיוע המועצה.
סיכם  :רונן

