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 סיכום דיון בנושא:

 40מליאת מועצה מס' 

 28/6/16  תשע"ו בסיון 'טו : תאריך

 

 והחלטות דיון  הדיון: מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

  נשים פורום מצגת לדיון: מסמכים

 חדש. יישוב להקמת אזורים לסימון מצגת

אלמסי, יואל חדד, משה טויטו, רחמים חלילי, מנחם אסי , יו"ר -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:

אבי דהן, יצחק   אלי הנגבי,  עמוס ברט, קובי צור,  , אלי מוגרבי, , שושן כהן, פנחס דדון, מועלם

  .אלבז יהודה אליה,

 חיים לוי,  ניסים אוזן,  דקל חדד ,: חסרים

 .מזכירת המועצה -חדד-נורית כהן , עוזר יו"ר –עדי שקלאר גזבר,  -אורן חדד פורום נשים,  נוכחים

 תוכן הישיבה
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 "מנהיגות את המחר" אנו מקדמים בברכה את פורום הנשים  –תמיר 

ינה נשים במליאה היינו רוצים שבבחירות הבאות תהיוהמליאה שלנו חסרה נגיעה נשית 
 כי פורום זה יוביל וישפיע בתחומי פעילות רבים בחיי הקהילה. בטוחאני  הישובים. ובוועדי

1 

 

 
מעמד האישה  מצגת סקירה בנושא –יועצת יו"ר למעמד האישה  –שרונה בן ברון 

 ופורום נשים
לחיזוק וקידום הנשים במועצה האזורית שדות נגב והעצמתן פועל תחום מעמד האישה 

ויפתח נשים מנהיגות, יזמיות, מובילות, מעורבות התחום יוביל  מבחינה קהילתית ואישית.
 ומשפיעות במגוון היבטים ותחומים.

 
חיזוק מעמד האישה יגרום לשביעות רצון בקרב נשים במועצה, תוך הקניית התחושה 
וההכרה כי רואים אותן ורואים בהן חלק חשוב ומשפיע. התחום יפעל על בסיס של שוויון 

 ומתן מענה אישי ואיכותי.הזדמנויות, מקצועיות, אדיבות 
 

מוקד קבלת ההחלטות במגזר קידום נשות המועצה כגורם משפיע אשר נמצא בהיעדים ל
 בנייה אסטרטגית של נשים בתחום העסקי. העצמת הנשים באופן אישי וקהילתי.הציבורי: 

מיצוב  חיזוק תחושת הביטחון של אימהות. פיתוח תרבות נשית מותאמת לאוכלוסיית היעד.
 מעמד האישה בקרב נשות המועצה והקהילה. תחום
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הכשרת נשים לתפקידי מנהיגות פוליטיים וציבוריים  -"מנהגות את המחר"קורס מטרת 

במטרה לעודד ולסייע להם להשתלב ולהנהיג בתחומי השפעה ציבורית, תוך מודעות לקידום 
 תכנים ונושאים שיובילו לשיפור ואיכות החיים של נשים.

 

)כוח נשים( ומנוהל בשיתוף המחלקה כ"ן הנחיית הקורס מתבצעת באמצעות עמותת 
נשים  25 –חודשים לכ  4תקיים במשך מהקורס  לשירותים חברתיים )חוסן ומעמד האישה(.

 אשר יעברו ראיון התאמה לקורס במטרה לתת להן כלים להשתלבות ציבורית.
 

 ושאלות. הנשים דיון והתייחסות
 

 ח בשם כולנו.ומה שאת עושה. יישר ככל לשרונה על רבה תודה  –תמיר 
 

 דו"ח ראש המועצה .2

 הכפר. שיקומי כפר הוא,  נגב עלה -נגב  ההיינו בביקור בעל -נגב" הביקור ב"על - 
 .הדרום לתושבי הניתנים וטיפוליים שיקומיים פתרונות מציע

 
 שכלית מוגבלות עם לאנשים מגורים בתי: תחומים של רחבה קשת מקיף הכפר

 רפואי-פרא מרכז. ובוגרים ילדים, לתינוקות מורכב סיעודי ח"בי, ונכויות התפתחותית
 .הידרותרפית ובריכה

 
 יחידת: הדרום באזור בעבר קיימים היו שלא וטיפוליים שיקומיים פתרונות מציע הכפר
 מפגיעות הסובלים לאנשים טיפולי מענה הנותנת בנגב ויחידה מסוגה ראשונה יום שיקום

 עם לאנשים שיניים מרפאת. בשנה חוץ טיפולי אלפי המעניקה אשפוז ללא לשיקום וזקוקים
 יום שיקום יחידת מטופלי, הכפר דיירי לרשות העומדת הידרותרפית בריכה, מיוחדים צרכים

 . הסביבה ותושבי
 

 לבקר שם.מאוד מומלץ 
 

תוצרת חקלאית מהחקלאים אוסף מתגייס ו מושבי הנגבשל  רכב שמח להיות שותף לכך ש
התרומה מאפשרת למקום לבצע  תרומה קטנה למקום ענק.זוהי  ,"נגב "עלהעבור  שלנו

 אשרינו שזכינו.פעילות נוספת 
 

אביגדור יצחקי במסגרת התקיימה ישבה עם  -סבב ישיבות עם משרדי ממשלה -
עלו שם מס' נושאים  .שנוגעת למועצות העוטף 2017-2018 לשנים החלטת הממשלה
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, מספר יחידות המביאות יח' 80הרחבה של מדובר ב .תושיהמרכז ובין היתר נושא 
מאפשרים לנו להתקדם לא  .מעל שנתיים נתקלנו בחומה בצורה .היישוב להכפלת

 .זה בנושא
 

הוקם ואין של ההרחבה כבר המעון שנעצרת. עוטף יישוב בהיחידה הרחבה לצערי מדובר ב
הצענו הצעה שמגובה משפטית ע"מ לפתור את הסוגיה ואני תקווה ת בניה. סביבו התחלו

 כי מועצת המנהל תקבל את עמדתנו ונצא לשיווק בהקדם.
 

בקיום ראשוני של חידון כזה, אני שמח שהיה למרות הסקפטיות  – חידון תנ"ך אזורי -
 ידע עשיר. מאוד מכובד ומרשים הילדים הפגינו

 פרויקט.במשיך ובכוונתי להלכל מי שעסק במלאכה, אני התפעלתי למוטי תודה          
 

 לביסוס ההתיישבות חבר בוועדה שמש כמינה אותי ל שר השיכון -משרד השיכון -
 לקידום נושא חשוב זה.החלטת ממשלה  לגבשככל יכולתי בכוונתי לסייע  .בפריפריה

 
לא  ששלושה עשוריםלאחר יום שישי חנכנו את הגן בשוקדה,  -חניכת גן שוקדה -

 שמחתי לראות את התושבים החדשים יחד עם הוותיקים במקום. .בישובהיה גן 
 

אדם רציני בעל חדש. מצד אחד היו"ר קק"ל  ביקר אצלנובמסגרת הפגישות  - קק"ל -
 ממה הפחות גמיש העבודה משתנה למציאותמצד שני נראה שמתווה  רצון עז לסייע,

 יתם עד כה.עבדנו אשהכרנו ו
 

כנס מתגייסים למועצות אזוריות שדות נגב  התקייםיום חמישי  - כנס מתגייסים -
ומרחבים, החיבור היה יפה וטוב הגיעו הרבה מתגייסים, אני רוצה להודות לרעות על 

 .לאגודה למען החיילוהעבודה היפה 

 
פיקוח על הגננים ותגבור היקף  –שלב ראשון קלטנו מנהל חדש למח' גינון.  – גינון -

 אם לא נתקדם נבחן העסקת גננים דרך המועצה. –הסיוע המועצתי. שלב שני 
 , בסכום סמלי יחסית    מציע כי המועצה תחלק פעמיים בשנה פרחים עונתיים –איציק          
 .ניתן להשפיע ולהחיות את המקום         

 4-7 -התקיים מפגש התנעה במושב שוקדה עבודות בכל ה - ביצוע עבודות פיתוח -
בתוך זמן קצר יכנסו לעבודה בכל יישובי העוטף. עבודה מאסיבית זו  תדרוש  ק"מ.

 מכולנו מאמץ מאוד גדול.
 

ביישובי עורף ראינו התקדמות ממשית לעבודות מידיות בהיקפים לא קטנים. בתוך בתי 
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מיליון. מחלקת הנדסה עמוסה  10בודות של הספר התחלנו אתמול שיפוצים בהיקף ע
 בפרויקטים לביצוע מידי .

 מבקש להגיש מצגת למליאה על מה שנעשה בכל מקום. – איציק
 

צומת זמרת ביצוע עבודות תאורה ומדרכה החל ממע"צ אמורה לבצע עבודות בעוטף: 
 .אוקטוברלשוקדה יתבצע סביב חודש 

בכניסות הדרומיות ביצוע הכיכרות בתחום הסדרת התנועה ע"י פרויקט נוסף גדול הוא 
 בתוך חצי שנה מעכשיו. בביצוע מדובר .לנתיבות

 
שר השיכון תומך ומלווה אותנו. שכרנו מתכנן בשם נחום  –הקמת יישוב חדש  - 

שהכין את החומר ובקרוב תתקיים ישיבת התנעה ע"מ להביא את העניין  סקי.נדו
 להחלטת ממשלה.

 
מצגת עם סימון החלופות הוצגה לחברי המליאה שלב ראשון הסתיים, הוכנו מספר חלופות. 

האופציות הרלוונטיות הם ב' או ז' . החומרים הועברו לישיבת הכנה במשרד השיכון ,בתצ"א
 שעל המפה.

 
 דוח ראש המועצה מאושר 

בהתאם להוראות . ייתר הסיווגים ומלאכהתעשיה  10%העלאה של  – צו מיסים מועצה .3
 הוגדרו סיווגים חדשים בתחום הסולארי במסגרת הטלה ראשונה. .1.77% החוק

 מאושר
 

אשר  1.77%שנה קודמת אישרנו הטלה ראשונה מוצמד  – צו מיסים ועדים מקומיים. 4 .4
 מאושר. מתעריף ארנונה למגורים 30%הוגדר ע"פ חוק. סכום המהווה 

 הנחות מועצה חל גם ביישוב.
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 מאושר –בכל התחומים המוניציפאליים   - האצלת סמכויות לוועדים מקומיים

 הסבר ודיון לדחות ע"י אורן גזבר המועצה )נספחים מצ"ב(אישור דוחות כספיים      6
 מאושר – 2015לשנת  עמותה לטיפוח החינוך 

 מאושר –         2015עמותת התיירות  לשנת 
 מאושר –2015לשנת החברה הכלכלית דוחות 
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 
 לביצוע

 הערות  

    מאושר -דוח ראש המועצה  .1

2.  
  עדכון המליאה על כל אירועי המועצה

נורית 
 +לשכה

 

3.  
  בחינת רכישת צמחים עונתיים ליישובים

שפ"ע 
 +גזברות

 

 ניתנו דגשים ע"י גזבר המועצה( נספח )מצ"ב  -תקנון החברה הכלכלית 7
 התקנון מאושר

משרד הדתות והמועצה משתתפים בתקציב  – תקציב מועצה דתיתעדכון השתתפות ב . 8
. במצב כזה כל הגדלה של התקציב ע"י משרד הדתות  60%-40%מועצה דתית ביחס של 

ופרסומו ברשומות נדרשת המועצה להשלים את התקציב לאותו היחס. בשל העלאת תקציב 
  משרד הדתות למועצה הדתית עלינו להשלים את התקציב בהתאם. 

 מאושר. – ב המועצה בהתאם המועצה תתקן את תקצי
 

    - תב"רים .9
מס' 

 גורם מממן סכום נושא תב"ר

 תוכנית אסטרטגית לישובים חדש

                   

150,000  

₪ ,  90,000-מ.החקלאות

 60,000-עצמי

 חדש

-שיפור חזות הישובים

 שיבולים

                

1,259,000  

₪  500,000-מ.החקלאות

 759,000-, ישוב

 חדש
-שיפור חזות הישובים

 מלילות
                

1,259,800  
₪  500,000-מ.החקלאות

 759,800-, ישוב

 זרועה-שיפור חזות הישובים חדש
                

1,484,000  
₪  500,000-מ.החקלאות

 984,000-, ישוב

 תיכון נריה -נגישות ראיה חדש

                     

 משרד החינוך  28,000

 חדש

ביה"ס  -נגישות ראיה

 מעגלים

                     

 משרד החינוך  27,000

        

    4,207,800              סה"כ

 
 יםמאושר

 מאושר -רכזת הגיל הרך  ,איריס קרונמןהגב'  - ממונה על הטרדות מיניות בעבודהמינוי  .10

 ים מאושר -37,38מליאה אישור פרוטוקולים  .11
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 
 לביצוע

 הערות  

4.  
  הכנת מצגת פרויקטים של המועצה בכלל היישובים

 הנדסה+

 אסטרטגי
 

  אורן  מאושר -מיסים מועצהצו   .5

  אורן  מאושר -צו מיסים ועדים מקומיים  .6

  אורן  מאושר  -אישור דוחות כספיים: עמותה לטיפוח, עמותת התיירות, חכ"ל  .7

  אורן  מאושר -תקנון החברה הכלכלית  .8

  אורן  מאושר -עדכון השתתפות בתקציב מועצה דתית  .9

 ממשלהמול גופי  אורן  מאושר -תברי"ם   .11

 הוצאת מינוי נורית  מאושר -איריס קרונמן –מינוי ממונה על הטרדות מיניות בעבודה   .11

12.  

 נורית  מאושר -פרוטוקולים מליאה

שליחה לגופי 
ממשלה ופרסום 

לפי חוק חופש 
 המידע

 
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
                     _____________________________ 

 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן          
 מזכירת המועצה      ראש המועצה          


