
  

 

 

 מועצה אזורית שדות נגב  
 24פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

     
  נושאים לדיון:

 דוח ראש המועצה .1
 אישור תברי"ם..2
                                                                                                      פרוטוקולים.אישור .3

2015 

 חדד-רשמה: נורית כהן
  מזכירת המועצה האזורית שדות נגב

  9930807פקס: 08/9938902/3טל' 
08 nurit@sdotnegev.org.ilmail: -E 

 

mailto:nurit@sdotnegev.org.il


 

2 

  סיכום דיון בנושא:

  24מליאת מועצה מס' 

 :תאריך 

 דיון והחלטות:  מטרת הדיון

 נורית רושם הסיכום:

  :לדיון מסמכים 

 ,אלי הנגבי איציק אליה, קובי צור, ,פנחס דדון ,עמוס ברטיו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
,  אלי מוגרבי  ,אבי דהן יואל חדד, ניסים אוזן,  דקל חדד,  משה טויטו, שושן כהן, מנחם מועלם, 

  .רחמים חלילי

 .חיים לוי ,גונן ברוכי ,אלבז יהודה :חסרים

 .מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -אורן חדדשמעון ועקנין,  נוכחים

 תוכן הישיבה

  דוח ראש המועצה  .1  .1
ביקור מוצלח ומלמד. אחד הנושאים העולים הוא הטכנולוגיות החדשות  -ביקור בלונדון 

בכיתות החכמות . עד כה המורה מפעיל את הלוח. כיום ישנה טכנולוגיה חדישה ולפיה גם 
התלמיד יכול להפעיל את הלוח באמצעות מכשיר המחבר בין הלוח לטאבלט. עניין אחר 

אף את התיק החליפה והמעיל. הדבר  שכדאי להתחיל לגבש הוא תלבושת אחידה הכוללת
י אחד ממורי קבלת הפנים שלנו בביקור נעשתה ע" נותן מראה אחיד ומכובד מאוד לבי"ס.

  . הסיור נערך ע"י התלמידים. גישה שכדאי אולי לאמץ אצלנו.בית הספר ולא המנהל
 דרך התנהלות הוועדה ומתווה להתמודדות עם האתגר.עדכון  -ועדת גבולות 
 התנהלות מפלגתופגישה טובה שבמהלכה נפתלי התנצל על  -פגישה עם נפתלי בנט 

 כלפינו בפעמים הקודמות. כולי תקווה כי אנו פונים לדרך חדשה ומוצלחת בקשרים עימו.

 . בימים אלו נערכים להכנת מכרזכניסה לרשת חינוך -ועדת חינוך 

המשלחת החליטה לאמץ את המועצה ביקור מוצלח ומרגש שבסופו  -ביקור תורמים מריו 
 ולשפץ שיפוץ עומק את הגן המדעי.

 פה אחד מאושר –דוח ראש המועצה  
2  

במסגרת מעבר לניהול עצמי בבתי הספר היסודיים  -בתי ספר -חשבונות בנק  .2
אנו  -יסודיים ע"י מפעיל חיצוני-וכחלק מההכנות למכרז הפעלת בתי הספר העל

חשבונות בנק לכל ביה"ס, אחד עבור תשלומי הורים והשני  2נדרשים לאשר פתיחת 
 – עבור תשלומי משרד החינוך.

 מאושר פה אחד פתיחת שני חשבונות לכל בי"ס ברשות. 
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 . הנגב מושבי בנושא עדכון -אליה איציק .3

 .ומשימות אתגרים,  ביצועים סיכום         
 

 
 

 תברי"ם  .4
מס' 
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

   משרד החינוך  150,000  פעילות חינוך הורים וילדים חדש

  200,000  רכב ביטחון שובה חדש

-משרד הביטחון
150,000  , ₪

   ₪ 50,000 -ישוב 

  200,000  תכנון שבילי אופניים גוש מעגלים חדש

-תחבורה
 -, עצמי 180,000

20,000  ₪   

 חדש
תכנון שבילי אופניים גוש כפר 

  100,000  מימון

 90,000-תחבורה
 10,000 -עצמי 

 ₪   

     תיקוני כבישים 815

 -סגירה
יתרות 

העברה 
 לקע"פ

 מאוזן-סגירה     סימון והתקני בטיחות 1326

 הגדלה משרד השיכון  345,000  פיתוח מבנה רב תכליתי מעגלים 1405

   משרד השיכון  150,000  שיפוץ בית העם כפר מימון חדש

 עדכון משרד השיכון  300,000  שצ"פ בית הגדי 69

   משרד השיכון  70,000    שיפוץ מועדון תושיה חדש

   משרד השיכון  100,000  תושיה-שיפוץ מבנה רב תכליתי  חדש

   משרד השיכון  200,000  שיפוץ מועדון זמרת חדש

   משרד השיכון  200,000  שיפוץ מגרש ספורט שובה חדש

   משרד השיכון  253,000  עלומיםהרחבה קהילתית  חדש

      150,000  שיפוץ מועדון עלומים חדש

   משרד השיכון  150,000  שיפוץ מועדון סעד חדש

  212,000  שיפוץ מגרש ספורט קרית החינוך חדש

-משרד השיכון
, עצמי  200,000

- 12,000  ₪   

   משרד השיכון  150,000  מבנה רב תכליתי תקומה חדש

   משרד השיכון  150,000  שיפוץ בית העם שוקדה חדש

  540,000  רכישת תחנות הסעה חדש

משרד 
 -התחבורה

, עצמי  486,000
- 54,000  ₪   

  335,000  מבנה רב תכליתי שרשרת 1407

, 200,000 -שיכון
, 100,000 -ישוב 

 35,000 -קע"פ 
 ₪   
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 החלטות / משימות לביצועסיכום  מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 
 לביצוע

 הערות  

    מאושר -דוח ראש המועצה  .1

    מאושרים -תברי"ם ת .2

    פה אחד מאושר -פתיחת חשבונות בנק לביה"ס ה .3

 -3-ו 2פרוטוקול ביקורת מס'  22,23פרוטוקול מליאה  פ .4
 מאושרים

   

 
 
 בכבוד רב, 

                      __________________________ 
 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן         

 מזכירת המועצה      ראש המועצה       

 

  472,500  מיגון מועדון קשישים שרשרת חדש

-משרד הרווחה
 -, עצמי 378,000

94,500  ₪   

  405,000  מיגון מועדון קשישים כפר מימון חדש

-משרד הרווחה
 -, עצמי 324,000

81,000  ₪   

 חדש
רכישת רכב מנהל מחלקת 

  100,000  תחבורה
קרן החלפת כלי 

   רכב

   קע"פ  100,000  שדרוג תקשורת 1338

    5,032,500 סה"כ 

 
 מאושרים פה אחד -תברי"ם

 
 ים פה אחדמאושר – 2.3פרוטוקולי ועדת ביקורת  22.23 מליאה יםפרוטוקול .5 

 


