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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 11 מליאת מועצה מס'

 

 (3/11/2019) תש"פ חשון ה' : תאריך

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 

 נורית הסיכום: מתרוש

 דוחות מתנ"ס לדיון: מסמכים

  

  ,חי-בצלאל בר משה טויטו, , עדי שקלאר  ,אסי אלמסי יו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
 .רמי כהן ,אלי הנגבי , לירון סעד.אורי כהן, ירון הדרשקלים, חיים  , ירמי חדרי ,עמוס ברט

 
 יהודה אלבז., רפי סגרון דרור מוגרבי,  מנחם מועלם,  :חסרים
 חדד מזכירת המועצה-נורית כהן  : נוכחים

 ישיבה זו מוקלטת והיא תעלה לאתר המועצה                             

 החלטות 

1 

 

תודה רבה  .בקיבוץ סעד י מנהל פנימיית "נקודת חן"ומעופר של –סיור ומצגת 
על שליחות ציבורית מיוחדת זו. תודה על ה כלקיבוץ סעד ולכל העוסקים במלא

 אירוח חברי המליאה.
 

 דו"ח ראש המועצה
 

 עדכון -מצב בטחוני  

. מכללת חמדת הדרום ערכה טכס מכובד שמעון כלפה ז"לזכרו של ל –ערב הנצחה 

 יחד עם בני משפחתו לזכרו של מי שהיה ממייסדי המכללה וראש המועצה בשדות נגב.

על פועלו  כהוקרהבניין המנהלה לזכרו, החליט לקרוא ל ועד המנהל של המכללה

 .לטובת המועצה בכלל והמכללה בפרט

 

 :בחודשים הקרובים שיתחילופרויקטים 

 ן.סמוך למרכז סליגמ - מבנה טיפת חלב
 

 .מועדון פנאי לבעלי מוגבלויות יוקם צמוד למבנה טיפת חלב -  מרכז לבעלי מוגבלויות
 

אלף  500  -של כ עלותיוקם ב .(בישיבה הבאהבפירוט אי"ה )אותה נציג  -ספריהמבנה 
, ותמיכות ממשרדים החברה למתנסים' הספורטבהשתתפות משרד התרבות ודולר 

נוספים )שיכון ונגב גליל( עד כה היינו בשותפות עם המכללה בספריה שהייתה בעיקר 
בנה מותאמת לשימושים אקדמיים )שקט כאן לומדים...( לאחר שהמכללה בנתה מ

 הולהפיכתה לספריה באוריינטצי השיענה את צרכיה נוצרה ההזדמנות לשדרוג הספריי
היא תכלול מתחמי לימודי מתקדמים ומקוונים ללמידה מרחוק )פרטי  .קהילתית

וקבוצתי(, מתחמי צפייה, תיאטרון, מפגשים עם סופרים, משחקייה וספריות פעילות 
  מותאמות גיל. 

 
. מאחר ומדובר בבניית בריכה את הבריכהקרוב לשש שנים שאנו משווקים – בריכה

 -הידרותרפית תבנה בסגנון של קאנטרי קלאב שיכלול חדר כושר, קפיטריה ומיגון
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מיליון דולר, את יתרת  הכספים אנו  1.2העלויות גבוהות ועד כה התקבלה תרומה של 
 נכויות טיפול כאן בבית.  מנסים לגייס ממקורות שונים . הבריכה תאפשר לבעלי 

  העבודות צפויות להתחיל ככל הנראה בפברואר.
 

מרכז שיכלול את  .מטר ממוגן מלא 1000 -כשדיברנו עליו מבנה – מבנה רב תכליתי
 6 -כ כרגע, יש לנו .₪מיליון  9 -של כ עלות מוערכתממוגנים מלא.  .חוסן רווחה וביטחון

 היתר יתקבל בימים הקרובים. .מיליון
 

החלטה התקבלה לפני כחודש וחצי  ,נתיבי ישראל באחריות –למועצה  כניסה הסדרת

 אומדן. נמצאים בשלב הכנתע, וצילב

 בכל מתחם המועצה.  - הסדרת תנועה וחניה

 .בקרוברוב הפרויקטים מתוקצבים ולכן הם יתחילו 

 

 המלצת מחכים ל -במכרזי המועצה  5%לגבי הנחת תושב בסך צריך לקבל החלטה 

 ועדת המכרזים.

 

בהתאם  מושקע סביב יעדי החומשו התכנסנו עם המנהלים ליום שלם –תוכנית חומש 

שכל מחלקה כבר  המטרה הינה  למתווה שהציג במליאה רפי נשיא היועץ הארגוני.

, המנהליםבעבודה המשותפת של בתקציב הקרוב תעבוד לפי יעדי החומש שהגדירו 

 המליאה. ועדים וחברי

 

לאחרונה ביקרו במועצה מס' משלחות מסאו פאולו  -ופילדלפיה לוופא ביקור סאו

 ופילדלפיה, הביקורים היו טובים מאוד ואני מאמין שיניבו תוצאות. 

 

 ן הטכנולוגי ולמרכז צעירים.אושר ע"י פיקוד העורף ממ"ד לג –פיקוד העורף 

 

לאומי בשם  מיזםב"ה מוטי ואני התקבלנו להשתתף ב -נורית –מובילים דיגיטאליים 

לתכנית שותפים משרד הפנים, גו'ינט ישראל אלכא המכון  ."מובילים דיגיטליים"

ביותר שיש  וקרתייםים הימזהו אחד המיז .למנהיגות וממשל והמשרד לשיווין חברתי

  לעולם תוכן מקצועי בתחום הדיגיטלי.  נחשפיםבמהלך התכנית אנו למשרד הפנים. 

 היכולים לשפר את עבודת הרשות בתחום. ים ויעילים פשוט מקבלים כליםאנו כשרות הב

 

שימומן ע"י התכנית דיגיטאלי מקצועי התכנית אנו מתבקשים להכין פרויקט  לקראת תום

 .בע"ה במליאהאותו נציג ₪.  200,000בסך של 

אנו טסים  הטובים בתחוםללמוד ממטרתו ש ( Benchmarking) מרקינג'בנצ קרויבתהליך ה

אחת המדינות המוניציפאליות מ ללמידה ,בעלות מלאה של התכנית קופנהגן שבדנמקל

 .בבקשה והדיגיטליות ביותר. לידיעתכם ולאישורכם

 דוח ראש המועצה מאושר

)הדוחות נשלחו  סקירה והסבר על דוחות מתנ"ס -יוני ממו -אישור דוחות מתנ"ס 3

 לחברים מראש(.

לרווחת  שאתה עושהיישר כוח ליוני ממו ולצוות המתנ"ס על העבודה היפה  -תמיר

 התושבים.
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 אצלנו אומרים שיוני תמיד קשוב ונותן מענה , יישר כוח. –לירון 

 יישר כוח. – משה

 דוחות המתנ"ס מאושרים

 ליליאן, שרון ושחר. –מינוי ועדת השקעות  4

נכנסה לעניינים ועם הרבה מוטיבציה. אנו מאחלים  ליאןיח לויישר כבהזדמנות זו,  –תמיר 

 .לה הצלחה רבה

 הרכב הוועדה מאושר

 אזור תעשיה 651-0649855תכנית מס'  – תעשיה יאזורהחלטה להסדרת אשרור  5

אזור   651-0721894 חדשדונם ותכנון אזור תעשיה  430קיים מתחם א' אזה"ת 

 .(מהנדס המועצההוצג בעבר ע"י )מתחם ב' דונם.  התעשייה

 אושר פה אחד

 אסי יישלח מועדים אפשריים. –גיבוש חברי מליאה  6

 

ואנחנו לקריית החינוך  כרגע הכנסנו גנןיש עדיין הרבה בעיות, א בנושלצערי  –גינון  7

 מחפשים אחראי גינון.

 .יבה בצלאל + תמיר עם הכנסת הקבלןלתאם יש

מס'  8
 נושא תב"ר

סכום  
 בש"ח 

גורם 
 פעולה מממן

 חברה וקליטה 1960
       

750,000  

חטיבה 
להתישבות 

 ובעלים

חטיבה להתיישבות -חדש
₪  231,053והיתר ₪  518,947

בכפוף להשתתפות היישובים 
 שוקדה ותושיה

1815 

הרחבת 
 20שרשרת 

 יחידות
    

 בעלים  2,135,000

הגדלה, השתתפות בעלים 
 2,000)המחאה שהועברה 

 135ח +התחייבות אלש"
אלש"ח ( סה"כ תקציב של 

 אלש"ח  4,671התבר 

1968 

שיפוץ מבנה 
רב תכליתי 
 בגבעולים 

       
280,000  

משרד 
 חדש הפנים 

1610 
עלומים בתי 

 אגודה 
   -

2,450,000  
הקטנה של 
 נגב גליל 

נגב גליל יתקצב ישירות את 
 הקיבוץ 

1610 
עלומים בתי 

 אגודה 
       

540,000  
משרד 
 השיכון 

 1,080הגדלה, סה"כ יהיה 
 אלש"ח 

 שוקדה גן חדש 1804
         

43,555  
משרד 
 אלש"ח  2,428הגדלה,  החינוך 

1969 
הקמת בריכה 

 הידרותרפית
       

 חדש ק.ע.פ  100,000

      1,398,555  סה"כ

 מאושר. –ם "ברית

 

בהמשך לדיווח הקודם בעניין אנו מבקשים לאשר עדכון דרגת  – עדכון דרגת רשות 9
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

  נורית  דוח ראש המועצה  .1

2.  
 יוני  אישור דוחות מתנ"ס

לרואה 
 החשבון

  ליליאן  מינוי ועדת השקעות  .3

 הנדסה צחי  אישורור החלטה להסדרת אזורי תעשיה  .4

  אסי  תאיריכם לגיבוש חברי המליאה  .5

תיאום ישיבה בנושא גינון. תמיר +בצלאל עם   .6
 הכנסת קבלן

  לשכה 

  ליליאן  אישור תברי"ם  .7

  נורית  עדכון דרגת הרשות לשכר בכירים  .8

 מ. הפנים נורית  מאושר 10פרוטוקול מליאה   .9

  נורית  כינוס ישיבה יחד עם יועמ"ש המועצה  .10

11.  
 אסי  החלטה בנושא הנחת תושבגבש ל

עם ועדת יחד 
 מכרזים

 בכבוד רב, 

          ____________             _____________ 

 דאחד-נורית כהן           תמיר עידאן            

 מזכירת המועצה           אש המועצהר                   

כל העובדים המועסקים בשכר , עבור תושבים 10,000מעל לשכר בהתאם רשות 

 הבכירים.

 מאושר פה אחד

ימים אלו אנו מבצעים שיפוצים במשרדי ב -תקציב לשיפוץ משרדי המועצה  10

 .ומזמין יותר מכובדהמועצה ע"מ לאפשר מקום 

  

 מאושר. 10פרוטוקול מליאה  11

 שונות: 12

אי  שלושה חבריםמתקיים דיון בנושא העסקת יועמ"ש המועצה. בתוך הדיון הביעו 

בעיקר מזמינות היועמ"ש, עקביות במתן חוות הדעת, מתן מענה מיטבי  שביעות רצון

לצד זאת הביעו חברים אחרים שביעות רצון . ומידי לפניות חברי המליאה ליועמ"ש 

כובד ראש בלו  דרשהן בענייני המכרזים ובכל דבר שנמיכולתו המקצועית הגבוהה, 

 .במשך שנים ניהולכמו כן מהעובדה שלא הפסדנו באף הליך משפטי שאותו הוא 

שעלו לחדד את הבעיות תיקבע ישיבה בנושא יחד עם יועמ"ש המועצה ע"מ 

 פתור את העניין.ע"י החברים  ע"מ שנ

 


