מועצה אזורית שדות נגב
מזכירות המועצה
פרוטוקול מס' 8
מישיבת מליאת מועצה שהתקיימה ביום חמשי כג' אלול תשע"ג
31/88/92
משתתפים:יו"ר עידאן תמיר,דדון פנחס,חדד יואל,צור קובי,עמוס ברט,יהודה אלבז,טויטו משה,דהן אבי ,חדד דקל,
גונן ברוכי ,כהן שושן,אוזן ניסים ,מועלם מנחם ,מוגרבי אלי,אליה איציק.
חסרים :אלי הנגבי ,רחמים חלילי ,חיים לוי.
נוכחים :פרופ׳ אבי לוי ,אורן חדד -גזבר מוטי אדרי -מנהל מח' חינוך ,יגנה אלי -מבקר ,כהן אירית -מ"מ דוברת,
נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
החברים ערכו סיור בתיכון נריה בנים ובנות ,מרכז דרור -מרכז חדש לבני הנוער ,מרכז ניוטון ,מכון סליגמן,
מכללת חמדת הדרום וקיבלו סקירה ממנהל מחלקת החינוך ומראש המועצה.
פרופ׳ אבי לוי -סקירה וסיור בחמדת הדרום פעולות ויעדים ,חזון המכללה.
מצגת מורחבת .לווי בית ספר בית הגדי ולווי תיכון נריה .התלמידים יתחילו כבר בשלב הזה ללמוד לימודים
אקדמאים .העצמה מתמשכת של בית הספר שיתוף מורי המכללה בבתי הספר  ,ראשי החוגים יעבדו בשיתוף פעולה
תוך שימוש גם במעבדות המכללה .המכללה מעורבת בכל מקום שיש להעצים אותו גם כדי להביא לתוכו אוכלוסיה
מורחבת .יש לנו פרויקטורית שמלווה את בתי הספר מטעם המכללה .המכללה מרוויחה בשילוב מוריה בתוך בתי
הספר.
שמח לארח אתכם לטובת ולתפארת האזור תעבירו את המסר של המכללה לכל האזור .תודה רבה שבאתם.
תמיר  -מצאתי ידיד חבר .לא הכרתי את אבי קודם יש פה מפעל אדיר צריך לחשוב איך להתקדם קדימה הוא מוכן
להירתם לכל דבר ועניין ואני מודה לו מאוד על כך .תודה גדולה על ההירתמות למערכת החינוך .ובטוח ששיתוף
הפעולה יביא את מערכת החינוך לגבהים חדשים.
יואל -אשתי למדה במכללה ,נהנתה מהמקום קיבלה הרבה כלים.
מוטי -אני מסתובב הרבה בבתי הספר שלנו .החלק החשוב בתרומת המכללה לאזורנו הוא בכך שעד לפני
שהמכללה פתחה את מסלול המורות לאנגלית ומדעים היה חוסר אדיר .זו תרומה משמעותית לאזור ולבתי הספר.
פנחס  -למדתי פה במכללה .פיזיקה לתיכון יש פה מרצים טובים ואיכותיים.
פנחס דדון  -דבר תורה
מאחל שנה טובה מלאה בטוב שנה של שיתוף פעולה ושהקב״ה יצליח דרכך.
הנושאים לדיון:
 .1דוח ראש המועצה
 .2אישור למינוי תובע רשותי
 .3אישור תקציבי יישובים
 .4אישור תברי"ם
 .5דוח ביקורת סיכום וסקירה
 .6אישור פרוטוקול
 .7הרמת כוסית
דוח ראש המועצה
 ברכות לגולן מימון תושב שלנו מונה לתת אלוף ,קצין משטרה צבאית ראשי.
 הסיור שקיימנו בקרית החינוך נתן לכולנו להבין את הדברים יותר טוב .לראות את הדברים בשטח ,כך גם
נתחבר בצורה יותר טובה .שנת הלימודים נפתחה בשקט .אפס תקלות .הייתה עבודה מאומצת של כל
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הצוותים .הגענו למצב סביר ,מבחינתי אני רוצה יותר .אנחנו נתחיל להיכנס לתכניות עבודה מפורטות רב
שנתיות .נכנסנו לכל הכיתות .לצערי אין היום תקציב לשיפוץ מוסדות ישנים ,נפגשתי בעניין עם מנהלת
המחוז .אני מקווה בכל זאת להשיג תקציב לכך.
 ביום תשעה באב אירחנו תורמים .הגיע נשיא של ארגון  .EVPהם התרגשו עד דמעות מהסקירה שבוצעה
על ידי ועל ידי דוברת האוגדה .פתחנו איתם שיתוף פעולה .הם הבטיחו דברים משמעותיים .אנו מקוים
ששיתופי הפעולה הללו יביאו לקידום פרויקטים משמעותיים במועצה.
 כפי שדיווחתי בישיבה הקודמת ,מושב תקומה במבצע עמוד ענן לא נכלל ברשימת הישובים הנמצאים
בטווח  7ק"מ מהרצועה .אני שמח לבשר שהנושא טופל ושונה.פיקוד העורף תיקן את נושא הק״מ .תושבי
תקומה יוכלו להגיש תביעות במסלול הירוק.
 הערכות לתקיפה אמריקאית בסוריה :המצב ביטחוני לא אמור להשפיע עלינו ,אם כי מצפים שיהיה טפטוף
באזורינו .התכנסנו לישיבה בנושא היום בצהריים כל ראשי המכלולים לבדוק מוכנות ולחדד הנחיות
ופקלי"ם .בנושא ערכות המגן אנחנו ב 44אחוז חוסר .פנינו היום לבקש עוד יום לחלוק ערכות מגן
באזורנו .אני מבקש להעביר מסר מרגיע ומצד שני לנהוג בערנות ומוכנות.
סקירת מצב שיפוץ מקלטים ביישובי מחוץ לעוטף.
 ממליצים לשים שלט על המקלטים לגבי השיפוץ שלהם – להעביר לטיפול של הקב"ט.
 תרחיש יחוס – תרחיש המדמה אפשרות קרובה למציאות בייחס למצב חירום אפשרי .המדובר הוא
בפעולות נקודתיות המתרחשות בו זמנית .התרחישים והפתרונות שהצגנו לא היו טובים .עצרנו את
הישיבה באמצע וביקשנו להכין זאת מחדש ובצורה הנדרשת .אנו עובדים על כך בימים אלו .בתרגולים
ובישיבות הערכות ,התגלו פערים .בין הייתר ישנם פערים של ציוד פיזי  .שכרנו פרויקטור שמלווה אותנו
בהקמה מהותית של הפקלי"ם וליווי המכלולים .קיבלנו תקציב לשפץ את כל החדרים כולל המוקד השקעה
של כ 344 -אלף ש״ח כולל מיגון חלונות בקומת המרתף .בתום התהליך .אנחנו נקבל מרכז הפעלה שיוכל
לשרת את התושבים בצורה טובה הרבה יותר.


בית עלמין אזורי -שדות נגב נכנסה לפרויקט של בית קברות אזורי .לצערנו מדובר בהשתתפות קטנה
של משרד הדתות ולא מספיקה כדי להכין את המקום בצורה מכובדת .מדובר בשטחים ליד מושב תקומה.
יש הצעה לעשות שיתוף פעולה עם נתיבות .נתיבות לדעתי יכולה לטפל במקומות האלה בצורה טובה
יותר .אני אביא מוצר מוגמר לדיון בנושא השותפות .ישבתי עם ראש המטה של שר הדתות  ,ד"ר דורון
דנינו בעניין.
עמוס ברט :מבקש לבדוק אפשרות לטיפוח בתי העלמין במושבים תוך שיתוף גופים כגון קק"ל– לדיון
עם אמנון כהן.



חוגים – בקרוב תצא חוברת חוגים ,אנחנו רוצים להכניס חוגים לתוך היישובים .אנו עושים מאמצים
לקיים חוגים נוספים וחדשים .אם יש לכם רעיונות אתם מוזמנים להעלותם.
יצוין כי לפני מס' חודשים שלחנו שאלון חוגים לכל בתי התושבים ואפילו  38%לא השיבו.

 יש לזמן ועדת ההיגוי לספורט באופן דחוף ,לא לשכוח לזמן את אלי מוגרבי – לטיפול של נורית .


ספורט -תכנית אב לספורט נמצא בשלב של סקר צרכים בבתי הספר ואח״כ יגיעו לבדיקת הצרכים
בבתים.



סטודנטים  -לפני כחודש קיימו טכס חלוקת מלגות לסטודנטים .חולקו  254אלף ש״ח ל 114סטודנטים
בערך .שנה הבאה בע״ה יינתנו מלגות לסטודנטים שיתחייבו לתת תרומה לקהילה.
גרעין שובה -אני שמח לבשר לכם שפתחנו שני גנים בשובה .שני הגנים מלאים ואושר בינוי של גן
ממוגן חדש .היה שם סכסוך יישובי לא פשוט ,התקיימו ישיבות רבות ובהשתתפות המועצה ,תנועת אור
יחד עם התנועה התיישבותית.
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התקיימה פגישה טובה עם שר השיכון ואושר לנו תקציב למרכז דרור .סיפרתי לו על מחלקת הנוער,
מגרשי הספורט והמועדונים הזקוקים לשיפוץ דחוף במושבים .לפני מס' ימים קיבלנו תשובה שמאשרים
כרגע רק בהרחבות .אני לא מוכן לעבור על זה לסדר היום .היו לנו הבטחות ואי אפשר להתעלם מהם.



מעבר צה"ל דרומה  -ישנם יישובים רבים אשר להם נגיעה ישירה לפרוייקט .הצעתי להקים יישוב לאנשי
קבע דתיים משהו ייחודי הנותן מענה לקבוצה שלמה .ביקשו מאיתנו להכין נייר עמדה מורחב ,היכן
להקים שכונה כזו וכדומה .מדובר בשכונה בתוך יישוב ע"מ להעצים ולחזק את היישוב.



היכל התרבות כרגע בשלבים האחרונים .תקציבי מפעל הפיס משועבד לזה עד לסוף  2414לפחות .יש
הוצאות מחוץ לתקציב שנצטרך לאשר אותם .נגב גליל יקצה לפרויקט עוד תקציבים אבל זה לא מספיק.
מדובר בהפעלה של  544אלף ש״ח בשנה .היו בעיות עם כיבוי אש וכדומה וכרגע נפתרו .הצעתי את
האולם לאשכול נגב מערבי.



ועדה חקלאית נושא שדובר בישיבות קודמות .בראשונה תוכנן להקים ועדה משותפת לבני שמעון
ומרחבים ,שתוקם בגבולות שטחי המועצה ,תוך הסכמה למיקום מהמועצות השותפות .אנחנו מאוד רוצים
לשתף פעולה .אנחנו עובדים באופן יפה ומשמעותי .כרגע בני שמעון לא מוכנים להקמת הוועדה בגבולות
המועצה עקב סירוב של החקלאים שלהם בטענה שלא ירגישו שייכים ולא יגיעו אלינו לקבל שירות .הוצע
להקים זאת במתחם משרד החקלאות בגילת והעניין בבדיקה.



השר גלעד ארדן  -ישבנו איתו לגבי מיגון ,דיווחיות ,חלקם מקולקלות .השר נתן הנחיה לתת רשימה מה
צריך להיות במחסני החירום מי מטפל בזה ולו״ז.
פגישה נוספת עם דני דנון סגן שר הביטחון הנושא הדחוף הקמת כיכר בצומת בארי .קיבלנו הודעה
שבראשון באוקטובר יגיע שר התחבורה .אנחנו נחנוך את כביש זרועה באותו היום .חייב לציין כי שמעון
בן לולו עושה מאמצים אדירים עבורנו באזור ואנו מאוד מודים לו על כך.



סל שירותים ישובי -בחינת חלוקת ההכנסות היישוביות ( "צדק חברתי" ) .אנחנו פועלים ליצירת סל שבו
הישובים יוכלו לקבל לפחות שירותים בסיסיים עבור תושביהם .נוצר מצב שיישובים קטנים ,גם בהנחה
שיגבו מאה אחוז מיסים ,לא יוכלו לכסות הוצאות בסיסיות אלמנטאריות כגון -חשמל ,מים ,גינון ורכז
נוער .קשה לומר למושב כמו שוקדה שאנו מחייבים במינימום הוצאות עבור גנן ורכז נוער לדוגמא ,כשיש
לישוב הכנסות מעטות שבקושי מאפשרות לו להדליק את תאורת הרחוב .צריך ועדה שתדון בנושא.
על הוועדה להמליץ באופן אובייקטיבי למליאה לבחון את הנושא מקרוב ולבדוק מה קורה במקומות
אחרים.
אורן -הציג מצגת פירוט הכנסות והוצאות היישובים ,כולל חלוקה בין ההוצאות הממוצעות לישובים
גדולים/קטנים /ובינוניים.



 חברי הוועדה שתיקבע חלוקת שיווין בהכנסות תבחן את הנושא ותביא המלצה למליאה הם:
אבי דהן ,קובי צור ,ברוכי גונן ,חדד יואל ,ומועלם מנחם – מעקב ביצוע ע"י אורן
אלי מוגרבי  -דיווח בנושא חקלאות.
יואל -חניות בגני הילדים סכנת נפשות נושא שחייב טיפול.
תמיר -יש במספר ערים מצב שנקרא "נשק וסע" זה מצריך אדם שיקבל את הילד מבלי שההורים ירדו מהאוטו.
הנושא בבדיקה מעמיקה יותר.
 החלטה בעניין רישום נכסים -תוך  45יום דורון ציפילביץ ייתן דוח רישום נכסי המועצה .יש לדווח ביצוע
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המליאה מסמיכה את העובדים שלומי מאור ורפי בביאן לשמש כפקחים לאכיפת חוקי העזר של המועצה
ולהשתמש בסמכויות הקבועות בסעיף  26לפקודת המועצות המקומיות נוסח חדש – .מאושר.

המועצה -מאושר
מאושר
ראש המועצה
דוח יו"ר
 .דו"ח
 .2אישור למינוי תובע רשותי ,עו"ד יריב אבישור ,ששותף במשרדו של צוקר .אני חייב להגיד שאף אחד לא
רצה את התפקיד הזה אין בו הרבה תיקים והכנסות – .מאושר
 .3אישור תקציבי יישובים - -מאושר
תקציב כפר מימון ותושייה מאושר
תקציב השלמה תקומה אושר
 .4תברי״ם – מאושר
מס'
תב"ר
חדש

נושא
שיפוץ מקלטים

סכום
464,185

גורם מממן
מפעל הפיס

חדש
חדש
חדש
חדש
חדש
חדש
72
511

שיפוץ מגרש גבעולים
הנגשת גן שרשרת
עוז לתמורה-מקיף בנות
עוז לתמורה ביה"ס בת מלך
אופק חדש -בית יהודה
אופק חדש -תיכון נריה
שיפוץ מרכז יום
שיפוץ מבני ציבור

211,000
45,000
116,500
66,500
54,200
54,200
4,699
300,000

טוטו( קרן המתקנים ).154,444 -
השתתפות בעלים₪ 61,444 -
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
משרד החינוך
קע"פ
קע"פ

חדש

הרחבה קהילתית כפר מימון
הסדרי בטיחות תושייה /כפר
מימון

10,000

השתתפות בעלים

23,792

חדש

סימון והתקני בטיחות

90,643

קע"פ
 - ₪ 11,578משרד התחבורה,
קע"פ8,464 -

98

סה"כ

פעולה
עדכון ממליאה קודמת

איזון וסגירה
פתיחת תב"ר לתכנון
הרחבה בכפר מימון
איזון וסגירה

1,440,719

 .5אלי יגנה -דוח ביקורת סיכום וסקירה -מאושר
 .6אישור פרוטוקול מליאה מס  - 7מאושר
בברכה,
תמיר עידאן
ראש המועצה

נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

מועצה אזורית שדות נגב ד.נ הנגב מיקוד E-mail: nurit@sdotnegev.org.il 00288

