
  5.09.2010פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מיו�  
   1011/' מס
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  . אושר פה אחד 10/10' פרוטוקול מס :  1סעי� 
  

  :דיווחי� :  2סעי� 
  : יהודה

  . בבני שמעו�פתיחת שנת הלימודי� בסימ� הצמיחה הדמוגרפית 
   הינ� תושבי המועצה510 – תלמידי� 530בניצני הנגב מתו% 

 כיתות מקבילות בכל 2בית הספר נשאר של ) .  תלמידי�27של (    תלמידי� 287 –נווה במדבר 
  .'עד ו' שכבה מ א

   תלמידי� בבית הספר תלמוד תורה375 –שומריה 
  . תלמידי�49עצה עלה ב מספר הילדי� תושבי המו.  תלמידי�560 –מבואות הנגב 

  
  –הגיל הר% 

  . של בית מוריה העברת הפעלת המעו� לחברה פרטית–נבטי� 
  הפעלת ג� החובה וצהרו� ג� חובה נשאר אצל המועצה

  
  –סיגל 

  . וכל המערכות עבדו בצורה מושלמת1/9/2010נער% סיור בבתי הספר וגני הילדי� ב 
שאלת אזורי . ביי� להקמת בית הספר התקבלו האישורי� התקצי–בית הספר בגבעות בר 

  . בתקופה הקרובההרישו� תעלה על הפרק
  

  : התהלי%

  מרחקי נסיעה+  חלופות 4חברה חיצונית התבקשה להציג  .1

 . חלופות שיומלצו2הנהלת המועצה תדו� ותגבש המלצה לגבי   .2
 ההחלטה תתקבל על ידי מליאת המועצה .3

ר החדש שיעסקו בעיצוב דמותו של הקמת צוות חדש שיכלול נציגי השותפי� בבית הספ .4
 .בית הספר בעתיד

  
  . מיליו� שקוצצו1.5הוחזרו כמענק מיוחד מתו% 1  אל# 810 תקציב משרד הפני�

  
  .ישיבת המליאה הבאה בדודאי�

  
 2011המטרות והיעדי� ל  + 2010הצגת פעילות היישובי� ב : 3סעי� 

  
  :חצרי�
התמודדות מסוג אחר וגוזל מאמ2 משק שיתופי ללא הרחבה דורש , שנתיי� לא קלות �

  גדול 
   של כמה משפחותהיתה עזיבה �
 , ורק מתאימי� אותה לצרכי� המשתני� אז האופק נשאר במקו�,כאשר בוחרי� בדר% �

  .א% דורש המו� מחשבה וליווי
  שמחי� על פתיחת שנת הלימודי� בבית הספר �
 2.5סיימנו את בריכת השחייה מתקציב הפיתוח  �
 .� מחדש כי לדעת� המרכז לא נת� מענה ראוי לאיכות המתק� בוחני–מתקני הכושר  �
  עסוקי� ביישו� תיירות ופיתוח עסקי–ע חדשה "תב �
 שאר במועצהימשק שתופי ייחודי שי �
 .חזרת בני� מהקיבוצי� המשתני� לקיבו2 שיתופי מוזמ� לבוא לחצרי� �
 .צריכי� לקבל תשובות ומענה ראוי' ניקיו� וכו, תברואה �
 .קשישי�שיתו# ע� נושא ה �

  
  :נבטי�
יש קושי להחזיק את מערכת החינו% כאשר ברקע יש את , מכיוו� שהיישוב אינו מתפתח �

  .ההרחבה
 .רצו� להשתמש בשירותי המועצה בכל מקו� אפשרי �



  :יחדיו
  פרוייקט מדהי�. כלל הקשישי� במושבי�ל מצוי� נות� מענה –בית הקשיש  �
החלטה משותפת של נציגי . בי� נות� יכולת לעשות דברי� טו–פ מוניציפאלי "שת �

  . בכס# והתוצאות טובות40%חסכו� של .  נעשה שינוי בנושא–היישובי� 
  .מאד שמחי� על המהל%

  .כ עובד טוב" צרי% יותר פיקוח א% סה–פסולת מסודר  �
  דודי עושה עבודה טובה בנושא פיקוח �
  יש קשר הדוק בי� הנציגי� למועצה �
  צרי% לפתור את נושא התברואה �
   המועצה הדתית לא מתאי� ומנסי� לשנות את דר% העבודה–דת שירותי  �
  .נמצאי� בתקופה של תנופה וחשיבה �
בכל פע� . היישוב ותיק ולכ� נעשה בשלבי� ובחלקי�.  מתקד� בקצב איטי–תשתיות  �

מנסי� לבדוק הא� נית� לפתור את הנושא בבת אחת . מנסי� קצת וזה עלול ליצור נזק
  )להקצות תקציבי פיתוח(

   עולי� על דר% השיח ונראה בסדר–שא החברתי הנו �
  . במועצההשוויוניותצרי% לשבור את  �
   דר% לשפר את הנושאי� מחפש–ועדה חקלאית  �
   משות# לשלושת במושבי� הילדי� לומדי� ברוב� באשל הנשיא–חינו%  �
   בעד אי� מתנגדי�9 �   רי� לאישור" שני תב–רי� "אישור תב �

  
  

  אתר עליה לרגל מאתר בניה ל!  2011בית קמה 
  

 �  –החזו
 .יצירת קהילה משותפת הטרוגנית •

  .מבנה ניהולי משות# ומשת# •

 .איכות חיי� לכל תושבי היישוב •
  

 מטרות ויעדי�
 .ואיכות חיי� גבוהה לכול�, יישוב ירוק •

 . שירותי� המותאמי� לכלל הצרכי� המגווני� באוכלוסיית היישוב •
 .כתית של היישובמבנה ארגוני המאפשר הידברות וראיה כלל מער •

  
 מצב נוכחי�תשתיות פיזיות

 
 .רצו� להגיע לסיו� הבניה והפיתוח בהרחבה •
  .בשלבי סיו� פיתוח גינו� ההרחבה •

• �  .צור% בהשקעות בטיפול בתשתיות היישוב היש
 

 תשתיות קהילתיות
 הטמעת מבנה ארגוני מובח� בי� הקיבו2 לאגודה הקהילתית •
  .שונותפערי ידע והיכרות ע� צרכי אוכלוסיות  •

  ).קיבו2 ואגודה קהילתית(היעדר שולח� משות# של הנהלות היישוב  •

  .חינו% ותרבות יישוביי� משותפי� ויציבי� •

   חברי� חדשי� בקיבו2�קבוצת אוכלוסיה חדשה  •
  

 ?כיצד הגענו עד הלו�
 .אכלוס הרחבה בתו% כשלוש שני� •
  . בקיבו2הקמת מבנה ניהולי משות# ובחפיפה פרסונאלית ע� חלק ממבנה ארגוני •

 .שימוש במבנה שירותי� מוניציפאליי� היסטורי של הקיבו2 והמועצה •
  .השקעה גדולה בייצוב תשתיות חינו% ותרבות •

  



�  הזדמנות לחשוב קדימה תהלי% אסטרטגי בני שמעו
 

איכות , פיקוח(ובתחומי� אחרי� , אינטראקציה ע� המועצה בתחומי� המוניציפאליי� •
 )קהילתיבינוי , חינו%, חוגי�, הסביבה

 חיזוק תשתיות קהילתיות:  אגודה קהילתית� קיבו2�הרחבת מעגל המעורבות •

מנהיגות , קבלת החלטות,מוסדות, מבנה ארגוני, שיח: חיזוק ושימור מערכות קיימות •
 .והובלה של מצבי� ואירועי�

  שותפות מצד המועצה�צמיחה דמוגראפית של האגודה החקלאית •
  

  ?לא� פנינו
 

רגוני יישובי רחב שיאפשר מבט ממעו# ציפור על כל היבטי הישוב בחינת הקמת מבנה א •
 .והאוכלוסייה

הפרדת רשויות בי� הקיבו2 לאגודה הקהילתית במגמה לחדד סמכויות ולסיי� את תהלי%  •
  .העברת האחריות ליישוב בתחומי הקהילה והשירותי�

 .2בחינת מבנה הפעלת השירותי� המוניציפאליי� ביישוב מול המועצה והקיבו •
  .המש% תכנו� דמוגראפי של היישוב בכללותו •

  )חינו%, תרבות(המש% שימור מערכות קיימות  •
  

  2011תכניות לביצוע במהל" 
  

 שותפי� במועצה תכנית

 שירותי� חברתיי� וחינו% .ה"כניסה לתכנית להב

� הנדסה ואג# אסטרטגי תכנית לטיפול בתשתיות הישוב היש

אכיפת סיומי בניה וסיו� פיתוח 
 הרחבהה

 הנדסה ואג# אסטרטגי

 הנדסה ואג# אסטרטגי התחלת בניה בשכונת החברי� החדשי�

בחינת מבנה ארגוני והקמת הנהלה 
 יישובית רחבה

 בינוי קהילתי

 שותפי� במועצה תכנית

 הנדסה ואג# אסטרטגי הקמת בריכה

 הנדסה וחינו% הקמת מבנה חינו% נוס#

 חינו%הנדסה ו החלפת גגות אסבסט בגני חובה

 הנדסה לאגודה הקהילתית" מסירת ההרחבה"

 הנדסה שילוט רחובות



המועצה הדתית בשילוב תהלי%  פתרו� קבע לבית כנסת בישוב
 שירותי� חברתיי�

 הנדסה הקמת ג� משחקי� בהרחבה

 הנדסה, תנועה הסדרת התמרור בישוב

   106הסדרת והטמעת השימוש במוקד 

  
  גבעות בר

  .מישית בתקצוב משרד החינו%השלמת כיתת הג� הח �
  . ומיצובה כאיכותית ומובילה החינוכיתייצוב המערכת �
ס "במטרה להפעיל את ביה, מועצתי על ידי המועצה�השלמת תכנו� בית הספר האזורי �

  9/2011הצומח החל ב 
  הקצאת מבנה פעילות לנוער �
  .יהטמעת תכנית חינו% שנתית לילדי� ולנוער בחינו% הפורמאלי והבלתי פורמאל �
  .שילוב ילדי היישוב בחוגי� ובפעילויות המועצה �
  .הרחבת תהלי% כתיבת הנהלי� והטמעת� �
  .ייצוב מבנה ארגוני יעיל ומועיל תיעול טוב יותר של המתנדבי� ביישוב �
  .תיק והמתחדשוהמש% שיפור ביחסי העבודה ע� צוות המועצה הו �
  כתיבה והטמעת אמנת שירות �
  ו# המועצהשיפור שירותי� מוניציפאליי� בשית �
  חיזוק התהלי% באמצעות אנשי מקצוע מהמועצה �
  העלאת רמת האכיפה בעזרת המועצה וגורמי אכיפת החוק �
  .האצת תהלי% התכנו� ופיתוח השירותי� לתושב �
  .גיוס ואיגו� משאבי� להקמת מגרש ספורט משולב �
  . מגרשי� נוספי�100תחילת שיווק ו'  מגרשי� בשלב ב126שיווק  �
   פארק מרכזי ועוד– ביישוב פי�"המש% פיתוח שצ �
  מיסוד תהלי% קליטה חברתית למשפחות חדשות ביישוב �
קטור בדגש על הפקת לקחי� בתחו� הקליטה והבניה יתפקוד מקצועי ויעיל של הפרוי �

 'משלב א
�  �הטמעת אתר האינטרנט ככלי מרכזי בשיווק היישוב כלפי חו2 ובחיזוק הקשרי� בי

 החברי� בקהילה
  בדיקת התכנות והקמת הפעילות–סעדה לגני ילדי� תהלי% פיתוח מיז� ה �
   גיוס מימו� וביצוע –הקמת מתק� לייצור חשמל  �
  .תכנו� וקידו� מיז� כפר אומני� ,יישו� המלצות פרוגראמה תיירותית �
  עידוד תושבי� לפתח יוזמות תיירות �
  השתלבות בתהליכי� קיימי� במועצה ובאזור �



   קיבו$ כרמי�
  

 השנה שחלפה
 כללי

השלמת בסיס ,  תקנו� הקיבו2 המתחדש על ידי הקהילה וחברי קיבו2 ותיקי�אישור �
  משפטי להצטרפות חברי� חדשי�

  אישור התקנו� על ידי רש� האגודות �
בריכוז , על סמ% תוכניות של הועדות השונות, בניית תוכנית קהילה מחוברת תקציב �

  .המזכירות
  בהובלת המועצה�תחילת תהלי% אסטרטגי �

  
 קליטה

   בתקופת מועמדות ומשפחות נוספות בדר10%ועוד כ ,  חברי� חדשי�50 �הצטרפו כ �
  ) חברי� בתחילת תהלי% ההתחדשות23צמיחה מ ( חברי� 72הקיבו2 מונה  �
   ילדי� השנה88 ילדי� בשנה שחלפה ל 70 �צמיחה מ �

  
 קהילה

  יריד כרמי� השני �
� �  מרתו� כרמי� הראשו
  עבודות קהילתיות ביוזמת ועדת סביבה �
  י� ופעילויות תרבותחג �
 סביבה �
  שביל בשיתו# הקהילה�תכנו� אקו �
  בחירת אדריכלי� ע� התמחות ירוקה בשיתו# ע� ועדת סביבה �
  ביצוע הנוי על ידי המשק בהנחיית ועדת סביבה �
  בניה בבו2, שיפור פני הקיבו2,  ימי עבודה�פעילות קהילתית �
  פעילות מיחזור, בניה בבו2,  ג� ירק�בגני�  �

  
 ישוב מעורב

   רשת קהילות מעורבות��"הצטרפות לרשת מרק �
   בוני� ישוב לחילוניי� ודתיי��ד"הקמת ועדת ביח �
  תחילת הכשרות עבור הגני� בנושא �
  ערבי תרבות �
  

 חינו%
הורחבו ושופצו כדי , מבני� הוכשרו, 6�0ביסוס מערכות גני� מגילאי   �מערכת גני�  �

  לענות על הצור% הגדל

  במערכת ילדי�  75  �
 .צמיחה והתבססות של המערכת.  ילדי� במערכת37 � פורמליחינו% בלתי �
  נחנ% מועדו� נוער חדש �

  
 תכנו� ופיתוח

  למשפחות חדשות,  קרוואני� גדולי�5 � נחנכה שכונת קרוואני� חדשה �
  אישור תוכנית הבינוי לקראת בניית הבתי� �
  מנהל פרוייקט+ בחירת אדריכלי�  �
  � פיתוח ע� המועצה במסגרת הסכ–תחילת תכנו� ועבודה על תשתיות  �
   אקושביל�תכנו� מתקד� של שביל מרכזי בתוכנית הבינוי �

  
  הרחבה ושיפו2 מבני גני�, הכשרה �
  תחילת עבודות על במה לקהילה �
 משק �
  בחירת ועדת משק חדשה �



  קיבלנו הכרה ממשרד החקלאות ככפר תיירותי �
  הסדרת תקנו� אגודת כרמל מזרחי והגדרת חלקנו ביקב �
  ולרית וחתימה על הסכ�תכנו� השטח לאנרגיה ס �
  ש"ש חורה לקבלת מי� מושבי� לגד"קידו� נושא מת �

  
 יעדי� לשנה הבאה

  
 כללי
  בניית תקציב קהילה על סמ% ביצועי השנה שחלפה �
   חברי� חדשי�20צירו# כ  �
  תחילת עבודות בניה של השכונה החדשה �
  הפיכה לתוכניות עבודה מעשיות, סיו� תהלי% אסטרטגי �

 קליטה
  ות חדשות שממתינותקבלת מספר משפח �
   חברי� חדשי� לאחר תושבות20קבלת  �
 לאחר אכלוס בתי הקבע של �הכנת מאגר הנקלטי� הפוטנציאליי� לשלב הקליטה הבא �

  הקבוצה הראשונה
 קהילה
  �"פעילות ברשת מרק �
  אירוח כנס קהילות אקולוגיות �
  )כנס ירוק, מרתו�, יריד(קיו� אירועי� בכרמי�  �
  קהילתיי�ערבי תרבות  �
   התנדבותיטפרויק �
  קביעת כללי� לערבות הדדית �

  
 סביבה
  תכנו� ירוק לשכונות ולבתי� �
  ביצוע אקו שביל �
  קידו� השאיפה להיות פורצי דר% בתחו� הבניה הירוקה �
  כנס בניה ירוקה �
  המש% פעילות קהילתית �

  
 ישוב מעורב

  הקמת בית כנסת חדש �
  �"פעילות ברשת מרק �
  הטמעה בגני� תו% שיח קהילתי �
  ות במהל% השנהפעילויות תרבוי �

  
 חינו%
   השגת תקציב ממשרד החינו% למבנה ג� –הקמת מבנה ג� נוס#  �
�המש% הטמעת ערכי הקיבו2 בחינו% �  

  מעורבי� לגני� והדרכה לימוד - �

 ירוקי� לגני� והדרכה לימוד - �
  

 תכנו� ופיתוח
  תחילת בניה, השלמת תכנו� דגמי� �
  ביצוע תשתיות במסגרת הסכ� פיתוח ע� המועצה  �
  ודות פיתוח לגל הבניה הראשו�סיו� עב �
   ביצוע שלב א של השביל� אקו שביל �
   הקמת בית כנסת חדש� בית כנסת �
  סיו� שיפו2 מבנה במה לקהילה �
  שיפו2 מבני כיתות לימוד �



 משק
  פיתוח צומת שוקת �
  הגדלת הלינה הכפרית �
  תוכנית אסטרטגית לתיירות �
  התקשרות ע� יקב חדש �
  ש אזורי"הקמת גד �
  הקמת תחנת כוח סולרית �
  רישות שטחי� לגידולי שדה �
  קו למי� מושבי� לכר� �
  פיתוח מקורות תעסוקה מקומית �

  
  

 :קיבו$ משמר הנגב
  

 סביבה פיזית
 : מצב קיי�

  לרבות הגדרה של שימושי�  , ע מאושרת בוועדה המחוזית"תוכנית תב �
  .   ויעודי� בקרקע

  . עתודות קרקע זמינות �
  . הסבת מבני� לצרכי החינו% �
  .  צפי לסיו� בעוד שנתיי��  תהלי% שיו% דירות �

2011�   יעדי� ל :  
� �  .   הכנת תוכניות מגירה ובהמש% ביצוע� שדרוג תשתיות בישוב היש
  ,  חניות, תשתית כבישי�: צור% בשיפור,  בשל הגידול הצפוי באוכלוסיה �

  .חינו% משלי� ומועדו� לחבר, מבני בתי ילדי�,   פינוי אשפה ומסתורי אשפה
  .בדגש על הפרדת פסולת במקור,  המחזור רצו� להגברת נושא �
  .  התאמת הנוי והתכסית לאקלי� המשתנה ומגבלות המי� �

  
 כלכלה ותעסוקה

 מצב קיי�
  . ענפי תעשיה וחקלאות מגווני� �
  . חברי� בגיל העבודה מתפרנסי� בתו% הקיבו982  �
  . צמצו� במספר המובטלי� �
  .היזמויותנדה לגבי ' צור% ביצירת אג �

�   יעדי� ל 2011 :  
  . לבאר שבע והסביבה�סיוע בהגברת הנגישות לאמצעי תחבורה �
  מציאת פתרונות תעסוקתיי�� אוכלוסיות בעלות צרכי� מיוחדי� �
  פיתוח וליווי ,  עידוד�  רצו� לראות המועצה יותר אקטיבית בנושא �

     יזמויות של חברי� ותושבי�
  
  

 צמיחה דמוגראפית
 : מצב קיי�

  ).2010יולי  (604 �מספר נפשות
  . בתי אב500 גודל מקסימאלי �תוכנית מתאר

  2010 עד דצמבר –סיו� תהלי% הקמת אגודה קהילתית 
  " כיצד יראה משמר הנגב "–השלמת תהלי% חזו� משות# לחברי� ולתושבי� 

  
  : 2011יעדי 
� שכונת הרחבה � �  .  מגרשי�138 מתוכנ

o שלב א '�  .פחות מש26 יגורו  2011החל האכלוס עד ראשית ,    מגרשי�33 
o שלב ב  '�  . הסתיי� השיווק�  מגרשי�35 

  . 2010 סו# – תחילת עבודות תשתית �  מגרשי�20 � שכונת בני� �



  ).עדיפות לבני� ולבוני� בהרחבה( על בסיס מקו� פנוי � שוכרי דירות �
  הרחבת גני הילדי� ושירותי� חברתיי� והתאמת� לקהילה המתרחבת  �

  
 : תחו� חינו%

  : מצב קיי�
   הושלמו התאמות מבני� לג� ילדי� נוס#  והמערכת גדלה ומאוזנת –ר% חינו% הגיל ה

  מערכת  החינו% החברתי עברה מפעילות בארבעה מרחבי� לשלושה מרחבי� 
    בלבד  מבני הנוער בפעילות החינו% החברתי70%השתתפות של 

   משפחות 6 כוללת כיו� 2010ה החלה לפעול בקיבו2 במהל% "תוכנית להב
  

  : 2011יעדי� ל 
  שיתו# הקיבו2 בקבלת ההחלטה היכ� ילמדו ילדי  היסודי 

  והמש% סיוע בבניית צוות מדריכי� מקצועי, עיצוב מערכת החינו% החברתי 
   מבני הנוער בפעילות החינו% החברתי85%השתתפות של מעל 

  ע� המעבר  לאגודה המוניציפלית  המש% הקטנת הגירעו� בתקציב החינו%
  ה "להבביסוס והרחבת תוכנית 

  
 : תחו� רווחה

  :יעדי� 
 "גלעד"  הכללת ארוחת צהריי� בפעילות מועדו� ה �
 .או פעילויות פנאי חברתיות לבעלי צרכי� מיוחדי�/ עזרה במציאת תעסוקה ו �
 הכנה לפרישה של חברי� עובדי� לקראת היציאה לפנסיה או פרישה מעבודה   �
 מציאת מענה משלי� לקשישי�  שאינ� משתייכי� לגלעד  �
הרחבת פעילות המרפאה ומוסדות הרווחה והתאמת� לאוכלוסייה הגדלה והמשתנה   �

  בקיבו2
  
 ירותי� מוניציפאליי�ש

 :הערות ציו� נושאי�

� "גאוות המקו�" 5  נוי ציבורי�גינו

 שיפור השירות הנית� 1 אשפה

� "גיוסי� פנימיי�"במקביל  1 ניקיו

 גביית כספי� באחריות המועצה  1 ביוב ומי� 

 כולל הסעות לחוגי�  1 חבורהת

 חוסר שביעות רצו� מהקיי� 1 תברואה

 חלוקת אחראיות לפי תחומי� 5 �  1 בטיחות

 בעתיד אולי נשנה, כרגע אי� ברירה 5 כבישי� ומדרכות

� סיוע בעזרי� ומרכיבי ביטחו� 5 ביטחו

  
 ...שלוש נקודות אחרונות

 .חיזוק חוסנ� של הישובי� כמרכיב בחוס� האזורי �
  .    חיזוק והידוק הקשרי� ע� המועצה ושיתופי הפעולה �

 . והרשתות בי� הישובי� והאזורNetworking הרחבת מעגל ה  �



  :להבקיבו$ 
  

  :קיבו2 להב� 2011יעדי עבודה לשנת 
 
  :קידו� תהליכי� קהילתיי�. 1

� �  .הפעלת אגודה קהילתית משותפת לחברי הקיבו2 ומשתכני שכונת רימו
  . בני� כחברי� חדשי� בקיבו2בניית הסכמות לקליטת �

  :שיפור רווחת חברי הקיבו2 וביטחונ� בעתיד. 2
  .הטמעת תהלי% השינוי תו% שמירת המסגרת הקהילתית והאחריות ההדדית �
  .הגדלת התקציב הפנסיוני לוותיקי� �
  .שיפו2 בתי החברי� ובניית בתי� חדשי� �

  :פיתוח ושדרוג תשתיות ציבוריות. 3
  .חניות, מדרכות, כבישי�,  חשמל,ביוב, שדרוג תשתיות מי� �
  .המש% שדרוג מבני ציבור �
  .שיפור התחבורה הציבורית ליישוב וממנו �
  .שיפור הבטיחות בכבישי� ובצמתי� �

  :חיזוק תשתיות חברתיות קהילתיות. 4
  .פיתוח תחו� התרבות בקהילה �
  .תוכנית להבה �
  .קהילה תומכת �
  .מרפאה כפרית �
  .תמיכה והעצמת הפרט הנזקק �

  :ש% היאחזותנו בקרקעחיזוק המ. 5
�  �  ).והגדלת כמות הגשמי�(השלמת פרוייקט קולחי חברו
  .הסדרת רישוי עסקי� ואישורי בניה �
  .התיירות והשירותי� בראייה אזורית, פיתוח החקלאות �

  :בנוס#. 6
  ).ע"רכוש ופח(שמירה על בטחו� התושבי�  �
  ).מועדו� לצעירי�, הפעלת וותיקי�, חוגי�, חדר כושר(פיתוח פעילות תרבות ושעות פנאי  �
  .איכות הסביבה ומחזור �
  ).אמנת שירות(שיפור השירות לתושבי�  �

   
   

 
  



 א"תוכנית עבודה לשנת תשע !שומריה 
  
 רקע ונתוני� 

 .הישוב מאוגד כקיבו2 מתחדש •
  . משפחות100כיו� חיות בשומריה למעלה מ •

 לשומריה צפונית,מרש�( משפחות שייכות לקהילת כפר דרו� העולות לישוב נטע 20כ  •
  .ה יחלו בבניית הבתי�"עבודות העפר במקו� הסתיימו ובקרוב בע) 358בכביש 

  .ה מיד לאחר החגי�" מגרשי� בהפקדה דיו� למת� תוק# צפוי בע350ע הישוב ל" תב •
  

 מטרות ויעדי�
  

 .בניית ישוב ע� קהילה גדולה ואידיאליסטית בעלת חזו� משות# •
  .וות ישוב האר2בניית משק חקלאי גדול ומשגשג כחלק ממצ •

  .העמקת הקשר ע� ישובי האזור והסביבה •
  

  חינו%�יעדי� 
• � .בניית כיתות מעו

  .ח"בניית כיתות ג� התקבלה פרוגרמה ממשה •

  .בניית סניפי� לתנועת הנוער אריאל •

  .ח"בניית מסגרת תקציבית למוס •

  ).בדיוני� ע� הצוות החינוכי(בניית קמפוס לישיבה לצעירי� •

  .ורט פרוגרמה בהכנהבניית מבנה תרבות וספ •
  

 יעדי המשק
 .הגדלת ענ# המטעי� זית וכר� •
  .ש"הגדלת הגד •

  .הרחבת החממות והמנהרות •

•  �  .אירוח'  יח100בניית כפר תיירות כפרי ב

  .פיתוח החקלאות בשילוב התיירות •
  

 יעדי הקהילה
 .בניית שכונת בתי הקבע •

  .הגברת ובניית תוכניות לנוער •

  .הגברת השילוב בי� המשפחות •

  .ת תוכניות להתמודדות ע� העבר מתו% מבט לעתידבניי •

  . משפחות בישוב150ה " בע2015 עד � קליטה  •

 


