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רושם הסיכום :נורית
מסמכים לדיון :נוהל לקריאת שמות

מטרת הדיון :דיון והחלטות

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,חיים לוי ,אסי אלמסי ,יואל חדד ,משה טויטו ,רחמים חלילי,
קובי צור ,אלי הנגבי ,יצחק אליה ,מנחם מועלם.
חסרים :אלבז יהודה ,אלי מוגרבי ,עמוס ברט ,ניסים אוזן ,שושן כהן ,פנחס דדון ,אבי דהן.
נוכחים אורן חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.

תוכן הישיבה
מליאת המועצה משתתפים בצער משפחת ממו ,על פטירת אחיו של יוני ממו ,מנהל
מחלקת הנוער.
ברכות :למשפחת גל

– לרגל בר מצווה של בנה.

משפחת שקלאר – לרגל חתונת הבן.
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דוח ראש המועצה

חינוך – בוועדת חינוך קיבלנו החלטות משמעותיות :כזכור פורסם מכרז ורשת "דעת" זכתה
בהפעלת תיכון נריה בנים ובנות ורשת "צביה" תקבל בעלות ולא רק חסות באולפנת צביה.
מנהל תיכון בנים ,ירון בוים ,החליט לסיים את תפקידו כמנהל התיכון .כיום יחד עם רשת
"דעת" אנו מנסים לאתר מנהלים בעלי שם וניסיון שיובילו יחד אתנו שינוי משמעותי בבית
הספר .לזכותו יאמר שבי"ס הלך כברת דרך יש שינויים משמעותיים .בשונה מהעבר ,ישנה
הצלחה במבחני הבגרות ,של קבוצת תלמידים גדולה מקרב התלמידים.
עמותת "דרך הכפר" הינה עמותה המביאה שיטת חינוך ייחודית שלדעתנו מתאימה לתיכון
נריה בנים ובנות .חברי העמותה יוזמנו לוועדת חינוך להציג את שיטתם ,עם קבלת מנהל
חדש לתיכון.
עוד הוחלט בוועדת חינוך כי המועצה לא תקלוט ילדים שאינם מאזורי רישום בשנה הבאה.
חידון קק"ל –התקיים בחסות קק"ל ,בהשתתפות  10רשויות מהדרום ,חידון לציונות
בתחומי ההתיישבות הביטחון והסביבה .שני ילדי מעגלים שהשתתפו בחידון העפילו לגמר
עם ידע כללי מרשים .יישר כוח!
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"פותחים עתיד" – הינה תכנית חונכים לתלמידים בדומה ל"פר"ח" מדובר בחונכים
מקצועיים שעובדים אצלנו משרה מלאה .לוקחים תלמידים עם אתגרים ע"פ איתור יועצות
בתי הספר ורווחה ומלווים אותם גם משפחתית וגם חברתית.
שנה שעברה פעלו  2נאמנים (חונכים)בשדות נגב ו 4-בנתיבות .בשל יציאת התכנית
מנתיבות ,כל הפרויקט יפעל רק בשדות נגב .בשנה הבאה יפעלו  6חונכים ומרכזת הפרויקט
תשב במרכז לוזאן.
אירועים מיוחדים –
ערב הנצחה -מחלקת הנוער הרימה אירוע ברמה יוצאת דופן ובהפקה מקצועית במיוחד.
אלוף הפיקוד אמר ,שעל אף המשימות שהיו לו בהמשך הערב ,לא הצליח לעזוב את המקום
בשל ההתפעלות וההתרגשות שהרגיש באירוע .
השקעה שכזו בהנצחת נופלי "שדות נגב" מכבדת את זכר הנופלים ואת המשפחות .נציין כי
על אף שהאירוע אומנם פותח פצעים ,זה עוצמתי ,מרגש ונכון  .להקת הנוער הייתה
מדהימה ,הילדים שהציגו היו מקסימים.
טכס גני הילדים היה מאוד מרשים ומרגש.
הצגה -ביום שלישי השבוע הייתה הצגה לילדים שנקראת "חיוכו של אלון" ,ההצגה
מבוססת על סיפור אמתי שהוצג בצורה מרגשת ,ההצגה העלתה דילמות של הורים לילדים
עם צרכים מיוחדים .אל ההצגה הוזמנו בין היתר משפחות בהן יש בן משפחה בעל צרכים
מיוחדים.
כנס ועדים – היה מכובד ,היה אפשר ליהנות וללמוד.
המסקנה מהכנס הייתה להביא את הידע לתוך המושבים .סיכמנו עם עו"ד עמית יפרח
שיגיע לתוך היישובים אחת לחודש להרצאה מלמדת .הוועדים יגישו אליו מראש נושאים
ושאלות והוא יגיע לתת להם תשובות בדוקות.
"מבט למושבים" –היא חברה שהקימה "תנועת המושבים" שמטרתה לסייע ליישובים
בתהליכי הסדרת תבעו"ת וכיוצ"ב .במועצה אנו מבצעים דרכם את תכנית "פל"ח" שהיא
תכנית מתאר מועצתית שמטפלת בנושא פעילות לא חקלאית(פל"ח) בתוך היישובים .הצפי
כי התהליך יסתיים בתוך שנה .עוד ביצעה החברה מיפוי לגבי כל התבעו"ת הקיימות
ביישובים זאת על מנת להיכנס לתהליך הסדרה וחידוש תבעו"ת ,לאור החלטות המינהל
האחרות
איציק – אני חשב שהנושא הזה חשוב ביותר .אנחנו לא יכולים להישאר כ"כ אחורה ,אם
התב"עות לא יתבצעו ולא נתקדם והנושא יושאר ליישובים שום דבר לא התקיים.
צריך פונקציה מסוימת שתרכז את העסק ותעבור יישוב יישוב לטפל בנושא.
תמיר – סיכמתי עם יוגב מ"מבט לתושבים" שהוא ייקח את הנושא ויטפל בכל מושב
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בנפרד .כפרויקטור .נכנס לנושא ברצינות רבה ,ונשקיע בכך באופן מקצועי את כל המשאבים
שצריך .להצלחת המהלך חייבים לגייס את כל המושבים שייקחו חלק פעיל במהלך.
איציק – נושא הגדלת נחלות או תקן נחלות צריך להוביל כמועצה תכנית למשרד החקלאות
לאשר זאת.
תמיר – אנחנו ביקשנו להתקדם בנושא ,מדובר בסדר גודל של  ,₪ 500,000קיבלנו תקצוב
של  70אלף  .₪כרגע יש הסכמה עקרונית עם משרד החקלאות לביצוע תכנית יחד עם
מרחבים באופן מידי.
2
אישור "קול קורא" -אישור נוהל תמיכה לשנת  .2016לצורך הגדלת נחלות ביישובים
בחקלאיים כולל הגדלת אמצעי ייצור.
משרד החקלאות יצא בפרסום "קול קורא" למועצות וליישובים שמטרתו הגדלת היקף
הנחלות במושבים .המועצה מגישה את ה"קול קורא" בכפוף לאישור המליאה ומכאן
בקשתנו לאשר זאת.
מאושר נוהל תמיכה לשנת  .2016לצורך הגדלת נחלות ביישובים בחקלאיים כולל
הגדלת אמצעי ייצור.
תרגיל חירום – ביום שלישי השבוע החל תרגיל שתוכנן להתרחש בהפתעה.
במהלך התרגיל ביצענו מס' דברים ע"מ לתת אפשרות תרגול בהעדר בעלי תפקידים ובמצב
של הפסקת חשמל וכיוצ"ב.
התרחיש האמתי הוא חדירה בנוסף לירי רקטות .תכניות הפינוי נמצאות על השולחן.
אנחנו מתכוונים לתרגל את היישובים וצוותי הצח"י ,היה תרגיל מכובד ויש פערים לסגור.
אני חייב לציין לשבח את הרצינות של עובדי המועצה והמקצועיות שגילו במהלך התרגיל.
לידיעה -מפקד האוגדה ,תא"ל איתי וירוב ,עזב אותנו ובמקומו נכנס יהודה פוקס ואנו
מאחלים לשניהם הצלחה בהמשך הדרך.
תרומה לבי"ס סעד מקק"ל – השבוע חנכו התורמים את המקום ,סיכמתי עם התורמת
שהיא תכנס את המשפחה שלה לפרויקט נוסף במועצה.
אנחנו ממשיכים לנסות להעמיק את הקשר עם תורמים בעולם.
שיפוץ בתי ספר -

כרגע פורסמו מכרזים לשיפוצי בתי ספר ביישובי העורף ,התקבלו

תוצאות טובות יחסית .אי"ה נצא לעבודה בשבועות הקרובים ולא נחכה לחופש הגדול.
חיים – האם מטפלים עכשיו בוודאיות ברשת הניקוז .חשוב לטפל בנושא לפני החורף.
!לבדוק עם דורון ציפילביץ תכנית עבודה של רשות הניקוז ופעילות הנדסה לניקוז
בשטחים שאינם בתחום רשות הניקוז.
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יואל חדד -תמרור חניה במעגלים ! -לבדוק עם רומן תמרור חניה ליד המכולת במעגלים.
יש לבדוק תכנית תמרור המאושרת לאזור זה -.לטיפול רומן
מועצה דתית –סקירה ותמונת מצב.
בוגי יעלון – שר הביטחון היוצא ,היה חבר אמתי ואנחנו מאוד מודים לו על הסיוע שלו
למועצה .נוציא מכתב תודה מסודר.
אישור נוהל לקביעת שמות לרחובות – מבנים מתקנים ציבוריים ,הגיעו אלינו בקשות
לקריאת רחובות ומקומות על שם נפטרים ,הרכב הועדה כזכור :דקל חדד ,יואל חדד ,משה
טויטו ,פנחס דדון ,אלי הנגבי  ,ניסים אוזן ושושן כהן .הוועדה

דנה והסכימה שאינה

יכולה להחליט על רחובות ומתקנים בתוך היישובים ,אלא הסכמנו לקרוא לכיכר סעד על שם
אברהם רוזנמן.
אנחנו יכולים לקרוא שמות על מקומות ציבוריים שמחוץ ליישובים.
אנחנו מבקשים לאשר את עיקרי הנוהל.
נעביר לכולם את התקנון שוב עד יום רביעי הבא נא להעביר הערות ונאשר את הנוהל
וההחלטות טלפונית -בטיפול נורית
דו"ח ראש המועצה – מאושר
 .2פיטורי מורים – פיטורי מורים מנהליים -מורים השוהים בשנות הניסיון הראשונות שלהם
ומפוטרים עד לשנה השלישית ככל שאין להם תעודת הוראה .התהליך השנה מתבצע על אף

המעבר לרשת חינוך פיטורי מורים מאושר ע"פ רשימה נספח 1
 .3בריכת שחייה – מבקשים לדחות את הדיון בנושא ,נכנס ישיבה מיוחדת על הנושא-
בטיפול נורית
 .4תקן כ"א – מאושר הגדלת תקן כוח אדם ל 251 -משרות תקן למועצה ,בהתאם
לצרכים של המועצה ,ובין היתר -עוזר ראש רשות ,עוזר מהנדס ,עובדת זכאות ,קב"ט
מוס"ח.
 .5עדי שקלאר – מאושר כעוזר ראש הרשות .בהתאם לתיקון צו המועצות ,נוהל
קבלת עובדים מיום  26/7/2014ישנו פטור מפרסום מכרז לאיוש תפקיד עוזר ראש
המועצה ובלבד שהרשות אישרה את העסקתו לפי תקן כ"א מאושר .תקן כ"א הוגדל
בהתאם .הננו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד!
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 .6תב"ר
מס'
תב"ר
חדש

סכום
₪ 1,238,000

נושא
תב"ר מבנה רווחה

גורם מממן

פעולה

תב"ר  -מאושר פה אחד
 .7פרוטוקול מליאה  – 36מאושר

מס
'

תאריך
לביצוע

החלטות  /משימות לביצוע

אחראי להמשך
ביצוע

הערות

 .1דוח ראש המועצה -מאושר
דורון

 .2נוהל תמיכה לשנת  -2016מאושר
.3
.4

לבדוק תכנית ניקוז ביצוע עבודות הכנה לפני החורף לבקשת חיים

שפ"ע ,הנדסה
ודורון.

לבדוק נושא תמרור ליד החניה במכולת מעגלים לבקשת יואל חדד

הנדסה -ועדת
תימרור

 .5שליחה חוזרת של נוהל קביעת שמות לרחובות לשלוח לחברי מליאה
ולאשר לאחר מכן טלפונית
.6

נורית
עד
31/5/16

פיטורי מורים -מאושר פה אחד ע"פ רשימה שבנספח.

נורית

 .7בריכת שחיה לקבוע מועד לדיון מיוחד

נורית +לשכה

 .8תקן כ"א חדש מעודכן ע"ס  - 251מאושר

נורית

 .9עוזרשראש המועצה – עדי שקלאר מאושר

נורית

 .11תב"ר  -מאושר

אורן

 .11פרוטוקול מליאה  - 36מאושר

נורית

בכבוד רב,
______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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