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  סיכום דיון בנושא:
  02מליאת מועצה מס' 

 81/9/81: תאריך 
 דיון והחלטות:  מטרת הדיון

 נורית רושם הסיכום:
  :לדיון מסמכים 

,  אלי הנגבי , עמוס ברט צור,איציק אליה, ניסים אוזן, קובי יו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
, , אלי מוגרביאבי דהן יואל חדד, דקל חדד,  משה טויטו, שושן כהן, גונן ברוכי, מנחם מועלם, 

 .רחמים חלילי
 חיים לוי, ,אלבז יהודה ,פנחס דדון .:חסרים
 .מזכירת המועצה -חדד-גזבר, נורית כהן -עוזר יו"ר, אורן חדד -אורי אילן :נוכחים

 הישיבהתוכן 

 דוח ראש המועצה  .8

 .תודה רבה על כל הסיוע מזל טוב לעמוס היקר על יום ההולדת ברכות ואיחולים....

להשיג הטבות גם ליישובים הצלחנו כפי שזה נראה נכון להיום, ב"ה לאחר מאמצים רבים,  
 .עוטף בשאינם 

ביטחון שונים ומגוונים המתאימים  סיוע ומימון של מרכבי יישובינו אשר בקו הקדמי יקבלו
 . וכו' תאורה, דרכי גישה  -לצרכי הביטחון החדשים שנוצרו בעקבות מבצע "צוק איתן" כגון

לאזור התעשייה שתי כיכרות. האחת בכניסה  , בין היתר,יבנוק"מ י 7-14טווח ישובים שבב -
. בתחום סופר של ח. כהןה מכיוון מעגלים לכיוון שלנו בכיוון מאפיית אנג'ל והכיכר השנייה

היינו לא יהיה מצי'ינג חלק המועצה בתשלומים, ישולם ע"י משרד הרווחה, ד -הרווחה
 בכל תחומי תשלומי רווחה. בתשלומים 

בנושא הטבות מס החקיקה בנושא תהיה בנובמבר. אנו מרכזים מאמצים רבים להכליל את  -
 בקרב התושבים.שמונת הישובים ומצד שני חשוב לא לפתח ציפיות כרגע 

 
תשודרג במסגרת פרויקט קק"ל לכניסות ) בדומה לשאר הכניסות בישובים ( כיכר מעגלים  

 לישובים כפי שדיווחנו בעבר.
 .ובעלומים מגרש כדורסל במלילות, חניות בשיבולים-לקראת סיום  
 81לה להכיל חולקו מגוניות במקצה הראשון לתחנות הסעה. ייבדקו הפערים. המגונית יכו 

 גוניות ע"מ שישתלבו בנוף הסביבתי.איש. בקרוב יצבעו המי
  מבקש להציב מגונית בבית כנסת בשובה. -ניסים אוזן 
קטור מטעם יאנו הולכים לתקופה של עשייה משמעותית. החטיבה להתיישבות נכנסה כפרו 

 רבים.קעו עוד ושגם לפרויקטים הביטחוניים. מושקעים משאבים רבים וי הממשלה
 יש לנו פערים בהסעות. מחר תתקיים ישיבה בעניין ההסעות והבעיות שלצידן. -תמיר 

 אסור לו לעבוד פה. תמיד יש איתו צרות. –צריך לבדוק את הסעות רמי  -ניסים 
 ההסעות היו של אפללו -גונן

   , אצלנו יש צרות עם הנהגים של רמי.אם אצלך זה אפללו -ניסים
 כניסה בבי"ס "דעת".יש לבדוק שער  

 אמרו שישב שם שוטר ולא יושב שם כלום. -עמוס
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 נבדוק את כל הטענות שהועלו ונטפל בהתאם. -תמיר 
מליאה מחוברת,  ברור מאליו שישנהלא  תודה לכל המליאה על הפרגון, הסיוע והעזרה.

משתפת פעולה ועובדת טוב מאוד. אני מודה לכם אישית ובע"ה נקדם דברים. כולכם 
 .44/9/81 -מוזמנים להופעה של שלומי שבת ב

לחודש. רובם  81 -המשתלמים נוחתים אי"ה ב -עדכון בנושא משתלמים -אורי אילן 
קענו בכך רבות. כולנו ר עד ליום ג'. השוסג הכולהמוחלט משובצים למשקים ובכל מקרה 

 נלמד ונשתפר.
, החברה הכלכלית, כך נשפר את השירות לחקלאים באמצעות תנהלכל הפעילות ת -תמיר

 נוזיל עלויות ונגדיל רווחים. הדבר יכול לתרום רבות לשגרור ישראל בחו"ל., נגדיל כמויות
 

חברות פרטיות  ןבימים אלו ישנ -בנושא פיצויים לחקלאים באזור עוטף עזה -הנגביאלי  
ותעבירו  ,תכםפטי לקבלת פיצויים עקב צוק איתן. אני מבקש ליידע אשיציעו לכם שירות מש

ן באת המסר הלאה, יש אפשרות לקבל שירות זה בחינם בעזרת חברת המעו"ף של סיל
ת הבקשה בהתאם שלום, החברה לפיתוח הנגב. הם מסבירים את התהליך ומבצעים א

 יבלנו שירות זה על הצד הטוב ביותר. תפיצו.לתהליך בחינם! כחקלאי ק
 יש להפיץ זאת בעזרת פרסומי מועצה. -תמיר

  
תודה רבה לתמיר על כל מה שהוא עושה ועל כל מה שעשית בחודשים  -עמוס

 האחרונים. שנה טובה ומתוקה.
  

 הרמת כוסית וחלוקת שי צנוע לחג.
 מאושר –דוח ראש המועצה  

 
 

                                   

 בכבוד רב, 

   ______________                   ______________ 
 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן         

 מזכירת המועצה      ראש המועצה       


