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סקירה ודוח ראש המועצה
 ברכות על ההיענות ליום הגיבוש והאווירה הטובה.
 פתיחת סניף האגודה למעל החייל -אני שמח לדווח על פתיחת סניף למען החייל .בערב הפתיחה גויסו
למעלה מ /1,111 -ש"ח תרומה מאנשי האזור .החברים מוזמנים לגייס ,להשפיע ולעזור למען חיילנו.
החיילים שלנו מאוד חשובים לנו ולי באופן אישי ,אני עוקב אישית אחר הפעילות שתופעל שם ועל
שמירת הקשר עם החיילים.
 מערכת החינוך -התקיים דיון בועדת החינוך של המועצה ,במהלכו התברר הצורך להגדיר קריטריונים
ברורים ,לקבלת תלמידות לתיכון נריה בנות ולאולפנת צביה .זאת ע"מ למנוע ריבוי רישום בבי"ס אחד
וחוסר בבי"ס מקביל .הוקמה ועדה שתדון בכל מקרה לגופו ותחליט לאיזה בי"ס התלמידה מתאימה על פי
הקריטריונים שיקבעו .כל מקרה חריג ידון לגופו של עניין.
 שיתוף הפעולה בין מכללת חמדת הדרום ונריה בנים עולה על גל .נרקמת גאוות יחידה ומיתוג
לתלמידים הסטודנטים המשתלמים בקורסים אקדמיים במכללת חמדת הדרום.
 פתיחת מועדון לנכים -אחד מרגעי הנחת וההתרגשות בתפקיד הינו הסיוע למוגבלים .במועצה נפתח
מועדון לבעלי נכויות פיזיות .המועדון מהווה מקור חיזוק ותמיכה לבעלי נכויות שהחיים שלהם השתנו
ברגע ,עם כל המשמעויות מכך .במועדון נהנים ממפגש בעלי מוגבלויות דומים ומהרצאות בתחומים
שונים .יישר כוח לכל מי שעוסק בפרויקט זה.
 ערב הוקרה למתמי"ד -התקיים ערב הוקרה ל"-מתנדבים במדים" ,תושבים שלנו שעושים לילות כימים
בהתנדבות ,בשמירה על יישובי המועצה .אתם מוזמנים להצטרף לרוח ההתנדבות בשמירה על הקהילה
אני כבר נרשמתי...
 ביישובים גבעולים ומלילות התבצעו הפקעות שטחים עבור הרכבת .בשטח יש אבק רב הגורם נזק
ליבול .התקיימה ישיבה עם צוות משרד התחבורה וצוות הרכבת בהשתתפות זבולון כלפה .בתום הישיבה
סוכם על מתווה לפיו ימונה ,ככל הנראה ,בורר 4מומחה חיצוני ,שיבדוק אם יש קשר סיבתי בין האבק
לנזק בשטח .דרישתנו היא ,כי בשטחים שיתברר כי קיים קשר כזה ,החקלאים יקבלו פיצויים.
 חנוכת תחנת רכבת בשדרות -היום יצאה הרכבת לדרכה .תחנה יפיפייה .ההרגשה טובה .התחנה קרובה
אלינו ומנגישה את המרכז לדרום .במשך  /חודשים תושבי האזור יוכלו ליהנות מנסיעה חינם לכל הארץ.
בטכס הובטח כי יפתחו עמדות במועצה להנפקת כרטיסים חינם .עד אז ,כרגע ניתן לקבל כרטיסי בתחנה
בשדרות.
 פרויקט פר"ח – פרויקט חונכות לילדים .הפרויקט התחיל לעבוד ביישובי המועצה ואנו יוצאים לדרך
חדשה .זו הזדמנות נהדרת לצמצם פערים חברתיים .
 תעסוקה -התקיימה ישיבה עם כל המנכלי"ם של העסקים בפארק נועם ,במטרה לקדם את נושא התעסוקה
באזורינו .מיקדנו את דרישתנו כי יועסקו ויקדמו תושבים משדות נגב ,נתיבות ומרחבים .בכוונתנו למנות
עובד שיעסוק בתחום התעסוקה ויקדמה באופן משמעותי ,תוך מעקב ואיתור סטודנטים בהתאמה
לדרישות העבודה המקומיות .נוכחתי לראות ,כי אף בטרה עובדים זוטרים יכולים להשתכר משכורת
מכובדת עם תנאים סוציאליים .זהו מפעל עוגן עם מגוון תפקידים רחב .חשוב לאתר ונצל את ההזדמנויות
בזמן.
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 שיפוץ מרכז הפעלה במועצה -אנו בשלבי סיום .במקביל אנחנו פועלים לשיפור הפעלת מתכונת מצבי
חירום .בימים אלו חברה חיצונית מלווה ובודקת את הנושא ואני מקווה כי בתוך מס' חודשים נסיים את
התהליך ונהיה ערוכים טוב יותר.
 ועדת היגוי יער שרשרת -התקיימה ישיבה נוספת של ועדת היגוי ליער שרשרת בהשתתפות יו"ר
מרחבים ,רשות הניקוז ,קק"ל ואנוכי .סוכם כי בשלב הראשון יוכנו תכניות פיתוח יער שרשרת כעוגן
תיירותי והעבודה תפוצל לשני שלבים .בשלב הראשון יבוצעו דרכי גישה ,חניות ,הספקת מים ,שיקום
יער ובשלב הבא תידון אפשרות להקמת אגם מלאכותי אולי אמפיתיאטרון או אטרקציה אחרת
משמעותית שתהפוך את יער שרשרת לאטרקטיבי לתרבות הפנאי.
 בימים אלו התחילו עבודות ריבוד הכבישים ביישובי המועצה השונים ,דבר שיביא לשיפור משמעותי
באיכות החיים.
 כיכר זמרת אושר לביצוע .ייצא מכרז בימים הקרובים .בתוך כ-חודש התחלת ביצוע .כיכר סעד.
מתוכננת ישיבה עם משנה למנכ"ל מע"צ לקידום הנושא
 יעקב בן לולו מנהל מחלקת תחבורה התבקש לאתר ולהעביר אלינו רשימת מפגעים בדרכים לטיפול.
דוח ראש המועצה  -מאושר
סקירה קצרה של החבר איציק אליה בנושא מושבי הנגב .אסטרטגיה ויעדי החברה
מינוי ממלא מקום קבוע לראש המועצה – החבר חיים לוי  -מאושר
מינוי פקחים רשותיים -נוסח נדרש :בהמשך להחלטת המועצה מיום  11.8.2/ו ביום  1/.22.2/לפיה הוסמכו
העובדים שלומי מאור ורפי בביאן לשמש כפקחים לאכיפת חוקי העזר ,מסמיכה בזאת המועצה את העובדים הנ"ל
להשתמש בסמכויות "תברואן" לפי חוק עזר לעזתה (מפגעי תברואה) ,התשכ"ד ,219/-ובסמכויות "מפקח" לפי
חוק עזר ניקוי מגרשים וחצרות ,התשכ"ז .2199-מאחר ושלומי יוצא לחל"ת המועצה מסמיכה גם את ירון חדד
בהתאם לאמור וכמפורט לעיל וגם את משה אלבז גמלאי צה"ל אשר הציע את עצמו בהתנדבות .מאושרת
הצטרפותו של אלבז כפקח - .מאושר
מסגרת אשראי -עפ"י הנחיות משרד הפנים יש לאשר בכל שנה את מסגרת האשראי כ 5%-מהתקציב השנתי
לשנת  , 112/בסכום של  ₪ 111,111בחשבון המנוהל בבנק מזרחי ובבנק דקסיה  -.מאושר
צדק חברתי -חברי הועדה שהמליאה מינתה לבחינת נושא נשיאה בנטל .החברים :מנחם ,קובי ,יואל ,אבי ואורן,
מתבקשים להתפנות לנושא יותר .מדובר בנושא חשוב שיכול לסייע ועתיד להשפיע על כל אחד מיישובינו .אבקש
את התגייסותכם.
אישור תקציב ועד מקומי מושב שרשרת לשנת  -1014מאושר
אישור תקציב ועד מקומי מושב שובה לשנת  -1014מאושר
תברי"ם -מצ"ב נספח -מאושרים
אישור הלוואה לכיסוי גרעונות תברי"ם -אנו בוחנים מספר תברי"ם המצויים בגירעונות מצטברים לאורך שנים
רבות .אחת החלופות היא לקיחת הלוואה לאיזונם ,או לחילופין סגירת התב"ר בגרעון ,ברגע שתתקבל החלטה ע"י
ראש המועצה  ,גזבר ורו"ח  ,הנושא יובא להצבעת המליאה.
המליאה ממנה את ראש המועצה והגזבר להעביר יתרות במידה ויהיו ,מתקציב המועצה לשנת  1012לקרן
עבודות פיתוח -מאושר
תקציב המועצה לשנת  -1014דיון בכל סעיפי התקציב הבולטים וכן אלו אשר בוצע בהם שינויים ,כמו כן,
נערך דיון למסמך "דברי הסבר לתקציב  + "1014מצגת המצ"ב – בעד 14 -נמנעים  - 1-מאושר
תקן כ"א מאושר ללא שינוי משנה קודמת  142משרות -מאושר

 .2/פרוטוקול מליאה  -10מאושר
מס' החלטות  /משימות לביצוע
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להוציא הנחייה למנהלי מחלקות כי כל מכתב לוועד המקומי יש
לכתב את חבר המליאה

תאריך
לביצוע

אחראי
לביצוע
נורית

הערות
בוצע
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לישיבה הבאה יובא לדיון אילו סנקציות להפעיל על יישובים שלא
ל
מגישים תקציב למליאה

אורן

+אלי יגנה המבקר

./

לעדכן כמה עובדים מועסקים בפנסיה תקציבית וכמה בפנסיה
צוברת

נורית

להלן התייחסות:

./

 2/5פנסיונרים בפנסיה תקציבית בהיקף של  71משרות תקן.כ /1% -מתקן כ"א המאושר 19 .עובדים מועסקים
כיום בפנסיה תקציבית /1 .עובדים בפנסיה צוברת 7/ +מורים בפנסיה צוברת .לסיכום 44% :עובדים בפנסיה
תקציבית 44.5% .עובדים בפנסיה צוברת (כולל מורים).

.5

לבדוק נושא העסקה במעונות היום.

נוח

להלן ההתייחסות:

מעונות היום -מופרטים ומופעלים ע"י הגופים :אמונה ,אמלי והקיבוצים.אמונה מופעלת -במרבית היישובים.
אמלי -בתקומה והקיבוצים בקיבוצי המועצה סעד ועלומים .ההסכמים היום מתחדשים מאליהם מידי שנה.

בכבוד רב,
______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

