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סיכום דיון בנושא:
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תאריך  :יום חמישי  61/7/61יח' בתמוז תשע"ד

רושם הסיכום :נורית

מטרת הדיון :דיון במצב החירום מבצע "צוק איתן"

מסמכים לדיון:

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,חיים לוי ,פנחס דדון ,עמוס ברט ,גונן ברוכי ,אלי הנגבי ,
מנחם מועלם ,ניסים אוזן ,רחמים חלילי ,משה טויטו ,שושן כהן ,קובי צור ,איציק אליה ,יואל חדד,
אבי דהן ,אלי מוגרבי.
חסרים :דקל חדד ,אלבז יהודה.
נוכחים :נוחי מנדל -סגן מפקד האוגדה ,נירה -מפקדת הנפה ,דדי -ראש מטה פיקוד העורף ,בני
אילן -יקל"ר ,נציגי צה"ל ופיקוד העורב ,ברכה -רמ"ט מל"ח ,רפי בביאן -קב"ט ,ראשי מכלולים,
אורי אילן -עוזר יו"ר ,אורן חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
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תמיר – סקירה ודיווח
 1.1עדכון מצב -אנחנו ביום התשיעי ללחימה ובעיצומו של מבצע "צוק איתן" .חמ"ל
המועצה פתוח  71/7ואני שמח להגיד שהמערכת מתפקדת בצורה טובה  .תקלות שעולות
מתוקנות ומטופלות בתוך העשייה הכוללת .המנדט שלנו העיקרי להמשיך לתת לתושבים
את השירותים המוניציפאליים להם הם זקוקים ולחזק את תחושת החוסן ולהגביר אותה .אני
אישית יוצא לשטח לבקר את התושבים להרגיש את השטח ולחזק אותם.
בשל האי ודאות וההנחיות הסותרות שקיבלנו בנוגע לפתיחת מוסדות חינוך ,החלטתי ,כי
מוסדות החינוך שיש להם מיגון בטווח שעד  7ק"מ יפתחו בהתאם להנחיית פקע"ר למעט
מעון תושייה שאין לו מיגון מלא .מוסדות חינוך שאין להם מיגון בטווח שמעל  7ק"מ והילך
יפעלו רק במרחבים מוגנים.
אנו מקבלים ושולחים את ילדינו להפגות רבות וטובות ומשתדלים מאוד לתת מענה לכלל
האוכלוסייה וברמה שווה ככל הניתן .עם זאת יש לקחת בחשבון שלא ניתן מענה שווה
באופן מלא .לעיתים ישנם תקלות ואנו מצטערים על כך מאוד.
 1.1מפקד יקל"ר חדש -בני אילן הינו כוח עזר משמעותי חדש שהצטרף אלינו ומסייע רבות
בקשר עם הצבא בדרישות והפערים .אנו מאחלים לו הצלחה רבה.
 1.1בעיית מיגון במעון תושייה ,המעון מוגן לפני מספר שנים .בסיור שבוצע בשטח
התברר כי אין מיגון צידי .פקע"ר שלחו מהנדס מיגון לבדיקת המקום והתברר כי אכן קיים
פער מיגון משמעותי .כעת יש פתרון זמני עד  .1...61בניין מעון חדש תארך לפחות שנה
ואנו שוקדים על פתרון מעשי לכ 70 -פעוטות באופן מידי בכדי שנוכל לפתוח את שנת
הלימודים בזמן.
לאור האמור וע"מ למנוע מצב בו מבנה לא ממוגן מסומן בפיקוד העורף כמוגן ,דרשנו לבצע
סקר של מהנדס בטיחות שבסיומו נקבל דוח מצב ,בכל מוסדות המועצה.
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לצערי משרד הכלכלה אשר אמון על טיפול בעניין ,טרם נתן תשובה או התייחסות רצינית
לנושא על אף המצב בו אנו נמצאים.
 1.1בימים אלו קיבלנו חיזוקים מכל הקשת הפוליטית  .ראש הממשלה התקשר מספר
פעמים .כך גם שר הביטחון ושרים נוספים  .מפכ"ל המשטרה היה פה בביקור עם כל
ציוותו .המסר שלנו  :שלא יפסיקו בגללנו שיסיימו את העבודה אנחנו חזקים.
 1..הטבות ליישובנו בהחלטת ממשלה -ביום א' אושרה הצעת המחליטים ע"י הממשלה,
בה אושר סל הטבות ליישובי העוטף ובין היתר :הקמת כיכר שתאפר כניסה ישירה לבית
הספר הממוגן .לשמחתנו הכנו תכנון לביצוע מבעוד מועד .כך שנוכל להתחיל בביצוע
בקרוב .מענק ביטחוני למועצה בסך  6.71מיליון  .₪מענק בנושא איכות הסביבה .אנו עובדים
ונמשיך לפעול להחלטת ממשלה שתביא מענה ראוי בהטבות גם ליישובי המועצה שלא
הוגדרו כעוטף .לאחר מאבק לא פשוט ,מסתמן כי ,ימוגנו חדרי המגורים בישיבת כפר מימון.
 1.6דיון בנושא העסקת הרבשצי"ם ביישובים ,בוועדת חוץ וביטחון -דיון שהתקיים
בראשות חה"כ ,זאב אלקין  .התקיים דיון מעמיק ועניני ולאור הטיעונים שהוצגו ,הוועדה
החליטה לקבל את המלצתי ולהמליץ למשרד הביטחון להקפיא את הנושא עד לסיום הבירור.
 1..התקיימה ישיבה של דריקטריון קק"ל בשער הנגב בהשתתפות ראשי הרשויות בטווח
 0-10ק"מ .הנהלת קק"ל הביעה הזדהות עם מצבינו והבטיחו לסייע לנו בכל דרך אפשרית.
 1.8בנושא מיגון בתי הוותיקים,שלחתי מכתב לשר האוצר בעניין ובו ביקשתי ,לפטור את
הממדי"ם מחיוב מע"מ ולתת הלוואה לטווח ארוך ,כך שהתשלום החודשי יהיה נמוך (700-
 000ש"ח) ,וזאת בכדי שהאוכלוסייה המבוגרת תוכל לקבל מענה למצב הבלתי אפשרי בה
היא נמצאת היום.
תודה רבה לנוחי סגן מפקד האוגדה על שהקדיש מזמנו ולכל הצוות לעימד לנירה
והאחרים ...תודה רבה על עבודתכם הנפלאה.
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סקירה דיון ושאלות בנושא המצב הביטחוני
נוחי מנדל -סגן מפקד האוגדה – סקירת מצב ביטחוני בגזרה.
דדי שמחי– ראש מטה פיקוד העורף – סקירה ודיווח בתחומי אחריותו
נירה מפקדת נפה פקע"ר -סקירה ודיווח בתחומי אחריותה
התקיים דיון ובתוך כך נשאלו שאלות ע"י חברי המליאה והפאנל השיב בהתאם.
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לסיכום צוין ,ע"י נציגי צה"ל -כי שדות נגב היא מועצה חזקה עם אנשים חזקים .בראויה
הלאומית זה חשוב מאוד שיש אוכלוסיה חזקה כזו בשדות נגב .הפערים ידועים קיימים
ומועלים אלינו .הדברים יגיעו אל פתרונם.
פערים שהועלו -פערי מיגון לאוכלוסיה המתבגרת בכלל יישובי המועצה ובעיקר בקרב
הוותיקים .מענה מי גון לפועלים הזרים .מדובר ביישובים חקלאיים שלולא העובדים הזרים לא
יוכלו להמשיך בעבודת החקלאות .ללא מיגון לעובדים אלו הם בורחים מהארץ.
לסיכום צוין ,מנציגי המועצה -כי בקרב תושבינו ובקרב היהודים בעולם ולאו דווקא היהודים
ישנה אהדה עצומה לצה"ל -אוהבים אתכם תשמרו על עצמכם ועל ילדנו...
תמיר -תודה רבה לעובדים על כל מה שהם עושים על התייצבות מדהימה לעבודה מעל
 00%התייצבות לאורך כל המבצע .תודה לצוות החמ"ל ראשי המכלולים והמתנדבים ,תודה
לצוותים שיוצאים למקלטים ביישובים ומשמחים את ילדנו ותושבינו .תודה לצוותי הצח"י
והרבשצי"ם ביישובים שבלעדיהם לא יכולנו .תודה לעמלים על ההפוגות בחוץ ובפנים ,תודה
רבה לכל העובדים....
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תב"רים

מס' תב"ר

נושא

סכום

גורם מממן

חדש

אולם ספורט בית הגדי

3,735,580

קרן המתקנים-טוטו

חדש

רענון רכב ביטחון סעד

135,000

משרד הביטחון

תברי"ם – מאושרים
עמוס -בתוך המלחמה הזו אני מרגיש שיש למועצה סוג בעיה במיתוג שלנו .צריך למצוא
מישהו שיטפל במיתוג .כיישוב שסופג הרבה מהנפילות של המועצה אני שומע בתקשורת
שער הנגב במקום שדות נגב .אנחנו צריכים לחשוב כיצד אנו ממתגים את המועצה.
תמיר -מקבל את ההערה יטופל
קובי -אני רוצה להודות לתמיר ולכל צוות העובדים על עבודתם הנפלאה העבודה המאומצת
של כולכם המורגשת בשטח .יישר כוח לתמיר על התפקוד ועל הכול ותודה רבה.
בכבוד רב,
______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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