מזכירות מועצה אזורית שדות נגב

פרוטוקול מס' 3
מישיבת מליאה המועצה שהתקיימה ביום חמישי יח' באדר תשע"ג
()21/2/83
משתתפים ה"ה :תמיר עידאן ,שושן כהן ,רחמים חלילי ,מנחם מועלם ,יהודה אלבז ,דקל חדד ,גונן
ברוכי ,משה טויטו ,קובי צור ,עמוס הרט ,אלי הנגבי ,ניסים אוזן ,יצחק אליה ,אלי מוגרבי ,אבי דהן ,יואל
חדד.
לא השתתפו ה"ה :פנחס דדון ,חיים לוי.
נוכחים ה"ה:

אורן חדד – גזבר המועצה ,נורית כהן-חדד – מזכירת המועצה.

הנושאים לדיון:
 .1דו"ח ראש המועצה.
 .2מינוי ועדות השלמה ,תיקונים ועדכונים
 .3תברי"ם
 .4תקציבים יישוביים בית הגדי וגבעולים
 .5אישור פרוטוקולים
ההחלטות
 .1דו"ח ראש המועצה
מכרז פינוי אשפה –אומדן היועצת מטעם חברת אורבניקס ,גבוה משמעותית מהצעת המחיר שקיבלנו
מהחברה למשק וכלכלה ,הצעת המחיר של משכ"ל עומדת על  .₪ 09,999האומדן שניתן ע"י היועצת עומד
על .₪ 119,999
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לעצם המכרז ,המצב הלך והסתבך .שני הקבלנים מאיה וזיבאי ,הגישו עתירות לבית המשפט .בקשתם
להחזיר את הדיון לועדת מכרזים לדיון מעמיק יותר .דביר יצחקי הקבלן שהעלה את נושא הטיית המכרז,
הגיש השבוע מכתב תמוה בו הוא טוען לא כי לא היו דברים ,לא היה ולא נברא .הדיון קבוע ל 4903-נעדכן
בהתפתחויות.
ועדת המכרזים התכנסה היום ועד לסיום הבירורים שבכוונת הוועדה לקיים ולהחלטה סופית ,אנו נמשיך
עם הקבלן הקיים ,ועד לאחר תקופת פסח.
בריכת שחיה – מצב תחזוקתי בעייתי מרצפות שבורות ,חוטי חשמל קרועים ,יש צורך להחליף פילטרים,
גינון לא מתוחזק.
פנינו לקרן היסוד לבקשת תרומה לצורך קירוי וחימום .לבקשתם הוכנו הדמיות מתכנן ועלויות .החומר
ישלח לקרן היסוד.
ביקור הנשיא – תודה על השתתפותכם בארוחת צהרים .הביקור היה מאוד מכובד .מעבר למעמד המיוחד
הזה יצאו כמה רווחים משניים מהביקור .קרן יקא קרן שמסייעת בתחומי המדע בבתי הספר תרמה
מעבדה בסך  129אלף  .₪הסרנו את הלוט על השלט של המעבדה.
באותו הערב התקשר זאב מקרן יקא ואמר כי בכוונת הקרן ,לצאת איתנו לפעילויות רבות ורחבות להעצמת
מגמת הכימיה במועצה.
התבשרנו ע"י מנכ"ל משרד המדע על כניסה לפרויקט שנקרא "מדעניות העתיד" ,הפרויקט מתחיל בכיתה
ט' עם  22בנות וכל שנה נכנסת עוד כיתה והכיתה הקודמת ממשיכה כך שאפשר להגיע באופן צומח לכ12 -
מחזורים.
כמו כן ישנו מיזם הנקרא נגב נובל ברשותו של פרופ' אהוד קינן .מטרת הפרויקט הכשרת מדעניות בתחומי
הכימיה ,לתעשיות הכימיה בנגב .פרופ' קינן הבטיח שהחל מהשנה הבאה בעקבות הצלחת הפרויקט תגדל
ההשקעה של המיזם בבנות שדות נגב אשר במגמה לכימיה.
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לפני כחודשיים היה טכס מרגש עם חתני פרס נובל בכימיה שבו הושק המיזם ולכל קבוצה במיזם הוצמד
חתן פרס ,נובל לשדות נגב לבנות הוצמדה פרופ' עדה יונת שאף העניקה תעודה וסיכה של האגודה
הישראלית לכימיה.
עניין נוסף – בישיבת הנשיא עם חקלאי האזור ,עלה נושא המכס המופרז שגובים ברוסיה על תוצרת
חקלאית מישראל .הנשיא ביקש שנעביר אליו פרטים בעניין והוא ינסה לטפל בנושא.
דרום אדום  -לפני  4שבועות התקיים הפנינג דרום אדום בשוקדה .הפעילות הייתה מאוד יפה ומכובדת,
מאות אנשים מכל הארץ ומתושבי המועצה השתתפו.
באותו יום נכח תורם של קרן היסוד ,התורם התרגש מאוד מהביקור במועצה .הוא ביקש לתרום שיפוץ
מקלטים במתחם המועצה ולקדם פרויקטים נוספים.
קרן רשי – הקרן עד היום השקיעה בעיירות פיתוח בלבד ,הגיע אלינו לביקור אחד מבכירי הקרן בשם סם
שוב ,האחראי על השותפויות בקרן רשי ,נערך לו סיור להכרת אשכול שדות נגב לחינוך מדעי ויזמות.
תחילה ביקר בגן המדעי ולאחר מכן הוצג לו הניסוי הנערך בבית הספר הניסויי מעגלים ומפגש עם בנות
צביה במגמת החקר ,שבמהלכו הוצגו לו עבודות חקר בנושא חקלאות מדעית במגוון נושאים.
מטרת הביקור הייתה לחשוף את קובעי המדיניות בקרן רשי ,שמשקיעה רבות בחינוך מדעי ,לנעשה בשדות
נגב בתחום זה ע"מ ליצור שיתופי פעולה בין הקרן לבינינו .בסיור השתתפו נציגי הפדרציה של פילדלפיה
עם חב' פרקסיס ,המובילים בפיתוח הכלכלי האזורי בשותפות.
סוכם שיגיעו לביקור נוסף יחד עם נציגים אחרים בקרן ,שאחראים על התכנים.
עלה נושא של התוכנית הלאומית לסייבר -הכשרת תלמידים ללוחמה במחשבים .מאחר ואצלנו רוב הבנות
הולכות לשירות לאומי ולא מתגייסות ,נבדקת האפשרות שהתכנית תפעל במסגרת שרות לאומי וחיבור
הבנים לתכנית ,הן מנריה בנים ומישיבת בית יהודה.
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קק"ל – נפגשנו עם מר אפי שטנצלר ,מר אפללו אלי ונציגים נוספים מקק"ל .תודה ליצחק אליה על הסיוע.
הפרויקטים שאושרו באופן עקרוני :כניסות לכל היישובים בעלות של כ 129-299-אל"ש לכל יישוב.סוכם כי
דורון מהיחידה האסטרטגית ,ישב מול המתכנן שלהם להחליט על אבות טיפוס .כמו כן אושר כניסה
לעבודות מעמיקות ביער שרשרת אמפי שבילים חניה וכו'.
העניין מתעכב בגלל כניסת מע"צ למתחם היער .בשלב זה אנשי מע"צ הביעו נכונות לכניסה מכיוון תדהר.
סוכם שישבו על פרוגראמה.
תיקון הכבישים -דיווחנו בזמנו ,שקק"ל משתתף ( 49%בינתיים) עלה ל .29% - 29%-היקף הפרויקט 2.2
מיליון  ,₪עם קבלת האישור הסופי נשב יחד עם היישובים לקידום העבודות
כביש קו ירקון – קו שהולך מכביש יכיני עד טלאור ,כביש שישמש בעת מלחמה את הצבא ובעת שלום
ישמש לטיולים ,הכביש חותך צירים לאורך הגזרה בתחום שטח שיפוט שלנו ושל אשכול ,העבודות אמורות
להתחיל תוך מספר חודשים.
פגישות עם משרדי ממשלה  -קיימנו מס' פגישות עם משרדים ממשלתיים ,בניהם משרד השיכון ,עם הגב'
אסנת קימחי בנושא הפרוגרמה השנתית .וכן בנושא "הגבעה" במעגלים .הגבעה שנבנתה ע"י משרד השיכון
 03יחידות דיור .אנשים שמכרו וכשביקשו לבצע תוספת נאמר להם בשימעונים כי אין היתר בניה .השבוע
היינו שם הם לפתע מצאו את התיק ונמצא ההיתר האבוד.
"בגבעה" יש מס' בתים שנבנו ע"י משרד השיכון ,מעבר לקווי בניין .אסנת קימחי לקחה אחריות ואמרה כי
מאחר וזה טעות של משרד השיכון .משרד השיכון יממן את שינוי התב"ע לבתים אלו.
אשכול נגב מערבי – שותפים  0רשויות :רהט ,נתיבות ,בני שמעון ,מרחבים ,אופקים ,שדרות ,שער הנגב,
אשכול התקיימו מספר ישיבות .אנו עובדים על גיוס מנכ"ל לאשכול .עלה בישיבה נושא היכל תרבות .אנו
צריכים מימון נוסף להשלמתו ובבדיקה שערכנו,הרשויות השותפות מוכנות ושמחות להשתתף ולהתחבר.
גם עניין המו"פ עלה וכולם התלהבו להתחבר ולקיים שיתופי פעולה.
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משרד התרבות והספורט  -הייתה פגישה עם מנכ"לית משרד התרבות והספורט הם לא מכירים את
האנשים שלנו ואנחנו עדיין לא יודעים מה ניתן לבקש .נתתי הנחיה דחופה למנהלים הרלוונטיים לקיים
ישיבות עבודה דחופות עם הרפרנטים שלהם במשרד .אנו נלווה את הדבר ע"מ שנראה שאנו מתקדמים .
תכנית אב לספורט -המשרד מלווה את התוכנית .התכנית תוכן בהתאם למסגרת תקציב הספורט הקיים.
במהלך הכנת התכנית הם יעשו בדיקות בשטח להרגיש את הצרכים והדרישות בבתי הספר וביישובים.
התברר שאנחנו לא יכולים להגיש לטוטו בקשות לתמיכות כי אין לנו ליגת מבוגרים .הטוטו בין היתר,
משפץ מגרשי ספורט.
מבנה חינוך -מתוכננים  3גנים  :תקומה ,זרועה ,שובה ושוקדה.
שוקדה – עדיין אין אישור טרם העבירו מסמכי קרקע .קיימנו פגישה עם יגאל צרפתי ,מנהל המינהל
לפיתוח במשרד החינוך בעניין ,סוכם שעם קבלת תקציב ,יאושרו הגנים תקומה ,שובה וזרועה.
חמדת הדרום  -נפגשתי עם אבי לוי ,נשיא חמדת הדרום ,הפוטנציאל איתו אדיר .יש תוכנית חדשה
במכללה של גברים שלומדים מדעים אנחנו רוצים להעמיק שת"פים איתו.
נשף פורים  -נשף פורים לוותיקים התקיים בגן הפקאן בשיתוף עריית נתיבות ,היה מאוד מכובד ויפה.
מרכז דרור  -התחלנו בשיפוץ מרכז דרור בסיוע קרן היסוד ,חדר האוכל הישן בקריית החינוך ,אי"ה מתוכנן
לקום שם מרכז לנוער .אנחנו רוצים לתת מענה לכלל הנוער .על אף שיהיה מרכז טיפולי זה יוצנע ע"מ
שכולם יבואו ויהיו שותפים.
יצחק – אולי כדאי לבדוק עם ביטוח לאומי -.ייבדק
מושב שובה – הגיע גרעין לשובה במס' קבוצות .לצערי נוצר שם קרע בין האוכלוסייה הותיקה לתושבים
החדשים נוצרו שני גושים .ללא טיפול נכון וזה רק ילך ויחמיר .התושבים החדשים לא מוכנים להיכנס לגן
הרגיל ,הם רוצים גן אחר המתאים לרוח בה הם מאמינים.
אנו כמועצה לא נאפשר הפרדה אתנית בתוך הישוב ,ננסה לפתור את העניין בדרכי שלום אך לא נסכים
להפרדה בכל מקרה צריך לחשוב איך פותרים זאת פתרון שורש .רוב האנשים חיוביים ומצוינים יש מיעוט
קיצוני שמושך את הקבוצה וחבל.
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מפגשים עם התושבים – התחלנו מפגשים עם היישובים ,קוימו עד כה פגישות עם סעד ,עלומים ותקומה.
הסיורים התקיימו עם נציגי הוועד ונציג המליאה
יום התנדבות יתקיים ב ,12094 -יגיעו ליום זה קבוצת מתנדבים לנקות בתי קשישים בחוץ ,צביעת מקלטים
.כול עובדי המועצה מגויסים יגיע איתם גם צייר.
לבדוק הצטרפות ילדים מבתי הספר.
פרס ארצי של המינהל לחינוך דתי -לשמחתנו בי"ס תושיה וצבייה קיבלו פרס חינוך דתי ארצי ביום ראשון
יתקיים טכס .הפרס ניתן כהערכה על יוזמות חינוכיות חדשניות ,הישגים לימודיים ,אקלים לימודי
ומעורבות לקהילה.
פרח -התקיימה פגישה עם אחראית פרח הנגב המערבי ממכללת ספיר ,דובר על כך שיוקצו  29סטודנטים
משדות נגב לשני ספר שיבחרו ע"י הרשות .מדובר במלגה של  , ₪ 2,299קיימת דרישה שהמועצה תוסיף
 ₪ 1999מילגת המועצה למי שילך על מסלול זה .אנו מקימים ו.מלגות .ע"מ למקסם את התועלת
מהמילגות צריך לקבוע קריטריונים.
אני חושב שכדאי לתת למי שבאמת צריך ואז להגדיל את סכום המלגה .בשלב זה ביקשתי לבדוק מה קורה
במועצות אחרות ואז נגבש עמדה.
מפעל הפייס נותן  ₪ 19,999למשך  4שנים תמורת כ 149-שעות תרומה בקהילה.
ישנם קרנות נוספות שמעניקות מילגות כמו קרן גרוס ע"פ קריטריונים .לצערי לא כולם זכאים או עומדים
בקריטריונים .לילדים שהכסף מונע מהם ללמוד ,אנו חייבים לעזור.
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סקר ממדי"ם– הסקר מתחיל בקרוב וחשוב שת"פ תושבים .החברה המבצעת תצלם תמונה של המצב
הקיים כדאי לשים דגש שבעל הבית יראה שצילמו ובכך ימנעו ויכוחים ותביעות בעתיד.
בתשובה לשאלה שהועלתה ע"י חיים לוי – על פי דברי משרד השיכון ,מי שבנה ממ"ד משנת 2002
והלאה ,על בית קיים יקבל החזר של  800אל"שח.
אנחנו נעדכן פרטים בהמשך איך וכמה.
לבקשת משרד השיכון ועמיגור המנהלה תקום בתוך המועצה .צפי לתחילת עבודה סוף  2914-2913יסיימו
את העניין הזה .הקבלן שמבצע בונה ממ"ד בגודל של עד  0מטר 14( .מ"ר ברוטו).
בנחלות שישנם  4-3בתים בודקים נכס עיקרי.
ערב הוקרה לצוותי הצח"י  -מתכננים ערב הוקרה לצוותי הצח"י בישובים טרם גובש סופית נעדכן אותכם.
נוער -נושא דחוף שהתחייבנו לגביו ,מינוי מנהל מח' נוער לפי חוק הנוער .עד היום מעיין פרנקל ,עובדת
סוציאלית שלנו ,טיפלה גם בנוער המנותק וגם בנוער הרגיל.
היה פה אלי שיטרית ומנהל חב' נוער .אנו בע"ה נצא למכרז ונקלוט מנהל מחלקת נוער וכן עובד נוער בכל
היישובים .כאמור בישיבה קודמת ,יש הבטחה למורות חיילות וגרעין נחל ,התנאי לכניסה שלהם הוא
רכז0עובד נוער יישובי שירכז את פעילותם .פרויקטים נוספים עלו והם יתנו מענה לפעילויות אחה"צ.
כיכר זמרת – מע"צ ביקרו בכל שטח שיפוט המועצה .אושר לביצוע ככר זמרת ,אך עדין אין תקציב מדינה
לכך מתעכב.
שת"פ עם נתיבות – קיימתי ישיבה עם עריית נתיבות ע"מ להוריד את הלחץ בין שתי הרשויות ,אנו סוגרים
את התביעות ההדדיות בנושא ביוב וניקוז ,תביעות שעלו למועצה מאות אלפי שקלים.
הסיכום שכל אחד ישתמש בצנרת בלי חיוב .הכביש יפתח מא"ת נתיבות .כל הקו מכהן לכיוון המושבים
יעבור שדרוג וגינון.

4

בית העלמין – יש שטח שאושר מול תקומה ויש שטח שעכשיו בהכשרה ע"י עריית נתיבות.
זוהר הציע להצטרף ,לאגם משאבים .יש לנו סה"כ  469אל"ש לטובת העניין ,עם סכום זה ניתן לעשות
מצעים גדר וברזיה ,מצב בו לא נוכל לקבור את הנפטרים בכבוד ולכן לדעתי לא כדאי להיכנס לעניין לבד,
כך שאיגום משאבים יכול לעזור לכולם.
ועדת הנצחה התקיימה אתמול -הוחלט על שיפוץ ביד לבנים ,עלה נושא תלבושת אחידה לפרחי שדות נגד
ואכן אנו נכין עבורם תלבושת אחידה וייצוגית.
דוח ראש המועצה מאושר
 .2ועדות
 ועדת ביקורת ביישובים– ביישובים בהם הגישו מעל  2מועמדים לועדת ביקורת ,אנו נעביר לועדת
מאושר
ביקורת של המועצה ,היא תקבל מנדט לבחור מבין המועמדים בלווי יועמ"ש מועצה- .



חברי ועדת ביקורת בקיבוצים עלומים וסעד אושרו חברים שנגשו ע"פ רשימה מצ"ב נספח א.
תיקונים לחברי ועדות ביחס לפרוטוקול -.2

עדכונים בהרכב הועדות מאושר

ועדת ביקורת – יו"ר מנחם מועלם במקום חיים לוי (טעות רישומית)
ועדת ערר – יו"ר עו"ד גיא אבני
איכות הסביבה – יו"ר הועדה שושן כהן במקום אלי הנגבי ,שביקש לא להימנות לוועדה.
ועדת חינוך – הוקמה יש להוסיף יואל חדד  +נציגי ציבור לפי רשימה מתוקנת .מצ"ב נספח ב
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מזכירות מועצה אזורית שדות נגב

תברי"ם מאושר

 .3תבר"ים –
מס 'תב"ר נושא
 1312הרחבה קהילתית שרשרת
חדש
תאורת ביטחון  -סעד
סה"כ

גורם מממן
משרד השיכון
משרד הביטחון

סכום
400,000
69,730
469,730

 .4תקציב מוניציפאלי יישובים-
 תקציב מושב בית הגדי -מאושר
 תקציב מושב גבעולים -מאושר
 תקציב ועד יושיביה – לא אושר ונשלח לחברי הועד לתיקונים

פעולה
הגדלה

תקציבים מוניציפאליים מאושר

 .2פרוטוקול מליאה מס  – 2מאושר כולל תיקונים לעיל- .

פרוטוקול מאושר

בכבוד רב,
_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה
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_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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