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  ן בנושא:סיכום דיו
 9מליאת מועצה מס' 

 71/71/71  יג' בחשוון :)ושעה( תאריך
 רושם הסיכום: נורית

 מדיניות והחלטות:  מטרת הדיון

  :לדיון מסמכים
 הנגב. מושבי סקירה מצגת

  ביקורת, ועדת פרוטוקול
 8 מליאה פרוטוקול הביקורת, דוח

 . גזברות מצגת תברי"ם,

יו"ר, יצחק אליה, מנחם מועלם, שושן כהן, משה טויטו, חיים לוי, רחמים חלילי,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
 אלי מוגרבי, יואל חדד, עמוס ברט, קובי צור, גונן ברוכי, ניסים אוזן, אבי דהן, דקל חדד, פנחס דדון, אלי הנגבי,

 יהודה אלבז :חסרים
מבקר, אורן  -יועמ"ש המועצה, אלי יגנה -ו, עו"ד צוקר מנחםמנכ"ל מושבי הנגב וצוות משרד -יאיר מנע :נוכחים

 מזכירת המועצה -חדד-עוזר יו"ר, נורית כהן -גזבר, אורי אילן -חדד

 

 תוכן הישיבה

 דבר תורה  .7

 סקירה ודוח ראש המועצה  .2

  לקראת הערכות  החברים מוזמנים להביע רעיונות הצעות והערות -4102הערכות לתקציב
 .לתקציב

 והם בטיפול.בהפעלה הרשמה יפה. ישנם תקלות  -חוגים 

 הפנקסים מוכנים. בתוך שבועיים יתחילו שלומי ורפי לסייר בתוך היישובים. -חוקי עזר 

 עובדים. לצערנו, מעט מאוד עובדים הם מתושבי  011 -סיים לקלוט כטרה מפעל  -פארק נועם
האזור. אנו חותרים לכך שבמפעלים הבאים שיפתחו יהיו יותר תושבים מהאזור. צעד ראשון 

קורס הנדסאי   "עתידים":ההכשרות היזומות והמותאמות שאנו פותחים יחד עם  -בכיוון הוא 
בתיאום עמנו הם עושים  .שמוקם בפארק פלסטיקמפעל לחביות  -מובילק"" מיזוג וקירור.

בסה"כ לצערנו, , בקרב התושבים מוהדרושים פורסהודעות  מאמצים לקלוט תושבי האזור.
 המטרה כרגעבשלבי כניסה לפארק.  נמצאים "טרבלסי קרמיקה"חברת קו"ח בלבד.  8קיבלנו 

יחד ויותר משירות התעסוקה. מסתמן כי נקצה אחד  להנגיש את המידע התעסוקתי לתושבים
מעובדי המועצה להיות רכז תעסוקה ע"מ שידחוף את הנושא. במקביל אנו מקוים להיכנס 

 תכנית שתסייע בהתאמה וגיוס תושבים לתעסוקה המקומית. "מעברים"לתכנית 

 את השירות בימים אלו אנו עובדים על מספר תחומים שישפרו  -מוקד רשותי -שיפור השירות
מטרתו לקבל את כל . בשגרה ובחרוםטלפוני שייתן מענה יוקם מוקד שירות  ,במועצה. כחלק מכך

למנהלי באמצעות המוקד הפניות והתקלות: מפגעים, ביוב, כלבים וכיוצ"ב. הפניות יועברו 
 להביא . מטרתנוטיפול ולוחות זמנים ס, סטאטולסגירת מעגלמעקב תקיים המחלקות לטיפול. י

אפשרות לפניה באמצעות  נוסיף ,. יחד עם זאתלכך שהתושבים יתנו אמון במוקד ובמערכת
 אמת על מפגעים. במליאה הבאה יוצגו עלויות.אפליקציה, בה יהיו עדכוני 

 מכינון המליאה חודשים  72בתוך  מועצה דתיתהרכב להקים  ,דורש משרד הדתות-מועצה דתית
העניין ע"מ שלא לפגוע ביו"ר מועצה דתית ולמצוא לו פיתרון אני עיכבתי את .על פי חוק החדשה

 נואלי לצערנו אין שיתוף פעולה עם מועצה דתית, הם מסרבים להעביר. תעסוקתי במידה ויוחלף
העברנו לשר הדתות רשימת בכל אופן נכון לעכשיו, .  וכיוצ"בחומרים בנושא בית העלמין 

. אנו נציגים 2 ועלינו לבחורנציגים  1בחור שר לעל ה .מועצה דתית תמומלצים להרכב של מליא
החברים נביא בפניכם את רשימת המומלצים.   נקבעה ישיבה עם משרד הדתות נמשיך ונעדכן... 

נותנים לראש המועצה את כל מגנים בתוקף את האמור במכתב ששלח אמנון כהן ואנו  -בתגובה
 .ועצהשנכון לטובת המ הסמכות והגיבוי לפעול כפי שהוא מבין
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  21/71/71 יתקיים אי"ה ביום ראשוןלערב צח"י אזורי שהנכם מוזמנים  -ערב צח"י מועצתי .
 תודה לליאורה על העבודה מהנשמה שהיא מבצעת. -שושן

 המועדון יהווה אחת לשבוע,  בשלב הראשון בכוונתנו להקים מועדון לנכים שיפתח -מועדון נכים
  נפשית.מפגש לנכים בעלי נכות גופנית ולא 

 יוקם מועדון למורים  ,בשיתוף מ"א מרחבים ועיריית נתיבות -הסתדרות המורים מועדון גמלאי
 המורים תרומה בקהילה. יקדישו ,גמלאים. כחלק ובתמורה למהלך זה

 מן סיום עבודה עם מנהל מחלקת גינון בהסכמה הדדית. ירון חדד יקבל תמס -מחלקת גינון
בהתאם למשימות. לגבי ייתר העובדים במחלקה נמצא פתרונות אחריות להמשך תפעול המחלקה 

 . אין בכוונתנו לפגוע בעובדים אלו שכולם גם תושבים שלנו.בהסכמה נקודתיים מתאימים

 צומת בארי וכיכר זמרת  נושאים דחופים וחשובים ביניהם על סדר היום עלו -ביקור שר התחבורה
ע"מ לתת מענה זמני.  תכנן תנועה לכיכר זמרתהמהווים סכנת חיים ממשית. בינתיים גייסנו מ

 סה"כ הביקור היה טוב והשר הביע נכונות לסייע לנו.

 נשמרו מקומות לכל חברי המליאה, נוכחותכם מאוד אירוע יפה ומכובד-חידון התנ"ך האזורי ,
 בכוונתנו להפוך זאת למסורת. .מכבדת אותנו

 בתי  לשיפוץ ושדרוג בימים הקרובים נערוך אי"ה תכנית עבודה  -תכנית עבודה עם בתי הספר
נציג דיווח המטרה לשפר באופן מתמשך ומתמיד את מוסדות החינוך במועצה. הספר והגנים. 

 .בהמשך

 אני מבקש לברך  .בגזרתנופיקוד העורף מפקד מחוז דרום  ,אלוף משנה ,מדורון מוריוסף נפרדנו
 ובריאות איתנה.הצלחה כת בבר משולחן זה.אותו 

 ני אישית אבין רב היישוב לתושבי ההרחבה.  ,הקרע עמוק וקשהלצערי נוצר חיכוך  -מושב שוקדה
 הקצוות ולקדם את היישוב. ביןלחבר ולגשר ונמשיך לעשות אנחנו עושים מעורב 

 למרחבים, בני שמעון, אשכול, שער הנגב עמותה משותפת כזכור, מדובר ב -עמותת התיירות
מהם שיטפלו בתיירות דתית, כיוון שהתיירות שלנו אינה מתקיימת בשבת, אני  נוביקשולנו. 

 .שלנו מקווה שבכך נענה לצורכי התושבים

 כלפה.אביגדור תודות לבעלי האכסניה ליאיר מנע מנכ"ל מושבי הנגב לאירית החשבת ול 

  מאושר -דוח ראש המועצה  

 החזר הוצאות משפט לעובד.  .1
הנושא מגיע לדיון מליאה  ,את הצד המשפטי. לאחר החלטת הוועדה המקצועית יועמ"ש המועצה מציג

שתמליץ לוועדה העליונה אם להשתתף בהחזר הוצאות משפט של העובד. במידה וכן הכספים ישולמו 
מכספי המועצה. מדובר בנהג שככל הנראה דחף תלמיד כדי להפריד. השאלה אם הייתה הצדקה 

  בבית המשפט העובד לא הורשע והטילו עליו קנס. .התערבותו ואם זה היה סבירל
 בתוך הדיון עלתה השאלה מה עומד בתיקו של העובד ואם היו לו תלונות קודמות בגין אלימות?

לאור העובדה כי אין הוכחה ממשית לנסיבות , כי 2לעומת  9לאחר דיון התקבלה החלטה ברוב של 
להשתתף בהוצאות משפט של ם משורת הדין, לפניבפני הוועדה העליונה  תמליץהמליאה המקרה, 

עם זאת המליאה מבקשת לחדד את ההנחיות ולהוציא מכתב לעובד כי היא מצפה ממנו להתנהגות העובד. 
 נאותה ומאופקת יותר וכי לא יתקבל על הדעת מצב של שימוש בכוח פיזי או בכל אלימות אחרת.

 ועוד. ארגונישינויים מגמות, גידולים, מבנה  -מצגת מושבי הנגב  .4
המוטו של מושבי הנגב לתת פרנסה ליישובי המועצה. התדמית של מושבי  -יו"ר מושבי הנגב -איציק אליה

הנגב כיום אינה טובה. המטרה לשנות אותה בשילוב ידיים של כולם. יש עובדים טובים במושבי הנגב. אנו 
 חותרים לשקיפות וכך נמנע לזות שפתיים.

 פאנל שאלות ותשובות
 צריך להמשיך לעבוד במקצועיות ובשקיפות וכך נעלה על דרך המלך. -תמיר

 מבקש חיבור לוועדת הכספים לצורך גיוס תרומות של גידולי שדה לגופים נזקקים. -עמוס ברט

mailto:nurit@sdotnegev.org.il


 
 
 

 מועצה אזורית שדות נגב 

 מזכירות המועצה

 
   80  9938902/3טלפון: 00288מועצה אזורית שדות נגב ד.נ הנגב מיקוד 

 nurit@sdotnegev.org.il mail:-E 80 0088089פקס: 

 

 תוכן הישיבה

פרוטוקול ועדת ביקורת בעניין הדוח בדיון בדוח הביקורת על כל סעיפיו. עיון ודיון  - 4104דוח ביקורת   .0
 .2172לשנת 

 דרכהיפגש עם כל הוועדים לה, אורן ימנת למנוע מצב בו הוועדים לא מגישים תקציב במועד -על -מירת
 . והכנת התקציב

 מאושרים –דוח הביקורת ופרוטוקול ועדת ביקורת 

לכל מענק של כן ו שיפוץ מקלטים פתיחת החשבון נחוצה לצורך,–הצורך  -דקסיהבנק פתיחת חשבון עזר ב  .6
 מאושר -  2170מפעל הפיס עד סוף שנת 

. חריגה  2118 -ו2111ההרחבה במושב זרועה התבצעה בשנים  -מושב זרועהאישור חריגה ביצוע הרחבה   .1
 מאושר - 10%לבקש אישור מליאה. מדובר בחריגה בעלויות ביצוע של יש  01%ועד  20%שהינה מעל 

 1רכב בעל אבקש רכבים לרומן אורן ומוטי. לאורן  החלפת .אלמסי רכב חדש לנוח רכישת -רכבים צמודים  .8
 .מאושרת רכישת ליסינג בהתאם לאמור -רכישת רכבים כמפורט. מקומות

והשפעת צו  .הצגה של כל נושא מקורות ההכנסה של המועצה– בחינת מקורות הכנסה וחלוקת הכנסות  .9
המיסים על היקף ההכנסות. במצגת המצ"ב הוצגה בקשה למליאת המועצה לאשר העלאת תעריפי ארנונה 

ים לשנת , ותובא לאישור סופי במסגרת צו המיסבקשה אשר אושרה עקרונית .לתעשייה ולמסחר
  בסופו של תהליך לאישור משרד הפנים.בקשה זו תועבר   ,בישיבת המליאה הבאה.2174

 מאושר -שור תקציב מושב מלילותאי  .71

 מאושר -אילן מימוןחברים, מאשרים למנות כחבר נוסף את  1התפטרו  -ועדת ביקורת מושב זרועה  .77

 מאושר -מצ"ב נספח -תברי"ם  .72

 מאושר -8פרוטוקול מליאה   .71

 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך  
 לביצוע  

אחראי 
 לביצוע

 הערות  

  נורית  2האוטובוסים ברוח האמור בסעיף להוציא מכתב לנהגי   .7

  נורית  לבדוק עובי מזרנים בפילאטיס עקב תלונות בעניין ל .2

ומצגת לתיאור  להביא למליאה נתוני עלויות מוקד רשותי ל .1
  אורן  הפעלה.

להביא בפני המליאה את רשימת המומלצים להרכב מליאה  א .4
  תמיר  מועצה דתית.

  נורית  ביקורת לאילן מימון עם העתק לועדלשלוח מינוי ועדת  ה .0

 
 
 

 ,בכבוד רב

______________                 ______________ 

 חדד-נורית כהן   תמיר עידאן 

 מזכירת המועצה   ראש המועצה
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