מועצה אזורית שדות נגב
מזכירות
פרוטוקול מס' 1
מישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום רביעי יג' טבת תשע"ג
()21/12/12
משתתפים ה"ה :תמיר עידאן ,פנחס דדון ,עמוס ברט ,אלי מוגרבי ,מנחם מועלם ,אבי דהן ,ניסים אוזן ,גונן
ברוכי ,דקל חדד ,שושן כהן ,קובי צור ,יצחק אליה ,יואל חדד ,אלי הנגבי ,משה טויטו ,רחמים חלילי,
חיים לוי.
לא השתתף ה"ה:מאיר אלבז
נוכחים ה"ה :עו"ד מנחם צוקר ,אורן חדד – גזבר ,נורית כהן-חדד – מזכירת המועצה.
הנושאים לדיון:
 .1ברכות וטכס החלפת שלטון בנוכחות אבי הלר הממונה על המחוז ואישי ציבור.
 .2זכות חתימה
 .3קביעת ועדת מכרזים זמנית
 .4אישור תקציב ועד מוניציפאלי שרשרת לשנת 2112
תפילה – שושן כהן
דבר תורה – פינחס דדון
ה ה ח ל ט ו ת:
 .1דו"ח ראש המועצה
קיצוצים  -קיימנו פגישה עם שר הפנים וסגן שר האוצר ודווח לנו כי צפוי להתבצע קיצוץ של כ21% -
ממענקי האיזון .קיבלנו הבטחה שמועצות שנמצאות באזור עוטף לא יקוזזו .אנו מקוים כי אכן כך יהיה.
כיכר בצומת בארי  -כיכר שתוכננה בצומת בארי ,הצומת הראשונה של סעד .הוגשה בקשה בעלות של 4.4
מיליון  ₪לכיכר בצומת זו .הכיכר הייתה אמורה לתת מענה בטוח לבית הספר ולמנוע חשיפה בכביש הפתוח
לאזור עזה .יש התקדמות קיבלנו הבטחה בע"פ משר התחבורה ,מר ישראל כץ ומסגן שר האוצר ,איציק
כהן ,כשהיו פה בחניכה של כביש  6שיפעלו לקידום העניין.
ועדי יישובים – בימים האלה ובימים הקרובים אנו נפגשים עם ועדי היישובים לישיבה ראשונה לבחירת
יו"ר ומורשי חתימה .בכוונתנו בע"ה לארגן השתלמות מקצועית קצרה לוועדי הישובים ובו נזמין עו"ד
המתמחה בתחום שישפוך אור על הסוגיות היומיות של הועדים המקומיים..
בשלב יותר מאוחר נקיים סיור וישיבת עבודה ביישובים ע"מ לראות את הצרכים ולקדמם ככל האפשר.
דו"ח ראש המועצה  -מאושר
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 .2מורשי חתימה -לכל תחומי האחריות שהיו בזמנו תחת ראש המועצה הקודם
א .במועצה האזורית
ב .בעמותה לטיפוח החינוך
ג .בתאגידים עירוניים הקשורים לרשות
יו"ר -תמיר עידאן.
גזבר  -אורן חדד.
מאושר
 .3הרכב ועדת מכרזים זמנית  -המועצה נכנסה לפיילוט במס' יישובים להפרדת פסולת במקור .בעת
קבלת ההצעות עלה חשד להטיית המכרז .בעקבות כך פורסם המכרז מחדש .הקבלן שנפסל מחשד
להטיה הגיש במכרז המחודש הצעה מטעמו .ע"מ לפסול אותו עלינו לקיים לו שימוע.
לצערי אנו צפופים בזמן כיוון שע"מ לקבל את התקצוב לכך אנו חייבים לבצע את ההפרדה ולדווח על
ביצוע לפני סוף דצמבר וזהו גם תאריך דחוי מבחינת המשרד לאיכות הסביבה .ולכן עלינו לבחור ועדת
מכרזים זמנית ע"מ שתערוך לקבלן שימוע ונקדם זאת במהירות האפשרית ולמנוע הפסד תקציב.
ועדת מכרזים זמנית –
יו"ר ו.מכרזים – אלבז מאיר ,חברים :משה טויטו ,גונן ברוכי ,קובי צור ,דקל חדד.
מאושר
 .4תקציב ועד מוניציפאלי מושב שרשרת לשנת  - 2112מאושר
בימים הקרובים ישלח לכם טופס לאיזה ועדות אתם מעוניינים להירשם לאחר מכן נקיים אי"ה דיון
והחלטות על הרכבי כל ועדות החובה.
דלתי פתוחה בפניכם לכל עצה ושיחה ,אני בטוח בשיתוף פעולה טוב ופורה מצדכם.

בכבוד רב,

תמיר עידאן עו"ד
ראש המועצה

נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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