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סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 59
תאריך  :שהתקיימה ביום שני י' ניסן תשע"ח
()26/3/18

רושמת הסיכום :נורית
מצגת:
מסמכים :רשימת תברי"ם

מטרת הדיון :דיון והחלטות
משתתפים ה"ה :תמיר עידאן ,פנחס דדון ,דקל חדד ,משה טויטו ,רחמים חלילי ,שושן כהן ,אבי דהן ,עמוס
ברט ,חיים לוי ,מנחם מועלם ,אלי מוגרבי ,יהודה אלבז ,אלי הנגבי ,קובי צור ,שמואל נעמן ,ניסים אוזן.
חסרים :יואל חדד ,אסי אלמסי.
נוכחים  :נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
דוח ראש המועצה -תמיר:
1
תודות ואיחולים :בשם כל החברים אנו שולחים רפואה שלמה לאבא של יואל חדד ולאימא של אבי
דהן -בריאות!
תודה על השתתפותכם בטכס חנוכת הכיכרות בכביש שרשרת מעגלים ועל השתתפותכם בטכס
הענקת אזרחות כבוד לשר התחבורה והמודיעין .הייתה נוכחות יפה וטכס מרשים ביותר.
עדכון ביטחוני :ניתנה סקירה בנושא הביטחון באזור .עובדי המועצה  ,בעיקר ראשי מכלולים
ומנהלי מחלקות מונחים להימצא בזמינות וכוננות בתקופת החג.
שיפוצים :בחודשים האחרונים התחלנו בשיפוץ אולם הספורט הגדול וכרגע אנו בשלבי סיום של
הקמת מגרש הכדורגל במעגלים .מגרש יפה ומזמין במיוחד .לאחר מכן נתחיל שיפוץ באולם נריה
בנות ונמשיך בבניית מגרשי ספורט קהילתיים נוספים.
הפרעות קשר :בביקור השר קרא בשבוע שעבר התבשרנו כי תורגש הקלה משמעותית בהפרעות
אלו עד להיעלמותם לחלוטין .מכל מקום מבחינתנו הפקת הלקחים שלנו בתרגיל שערכנו שבוע
שעבר ,שגם במצב חירום הסתברות גבוהה לשיבושי תקשורת ,לכן דרשתי לרכוש מכשירי קשר גם
לאנשי הצח"י ולהנהגות ביישובים.
איוש משרת גזבר :בוועדת הבחינה שהתקיימה נשלחו  4מועמדים למבחני מיון .כרגע ישנה
מועמדת אחת שנראית לנו כמתאימה .אם כי אין לה ניסיון בתחום הרשומ"ק אבל אנו מאמינים
ביכולותיה ללמוד ולהשתלב .בהכשרתה הינה רואה חשבון .כרגע שיר מהנח"ש משלימה פערים
במחלקה ואנו במצב מאופס מבחינת הטיפול השוטף.
תקציב -קיימתי ישיבה עם השר כחלון לפני כחודש וחצי בה סוכם כי הוא ינחה את צוות משרדו
לתת סיוע למועצה עד שיוקם אזור התעשייה החדש .כרגע חלופות הסיוע נבדקות ע"י צוות משרדו.
אזור התעשייה :כרגע אנו מקדמים עם מועצה אזורית מרחבים  3מתחמים של אזורי תעשייה:
האחד בסמוך לאזור התעשייה שלנו כ 600-דונם ,אחד צמוד לנאות חובב והאחד ליד מבועים .כדי
לחזקת את המועצה כלכלית אנו חייבים את העוגנים הללו.
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יצחק נגר ז"ל -מנהל המרפ"ד של המועצה בעבר וממייסדי מועדון הגמלאים נפטר .המשפחה
והחברים התאספו לזכרו וקראנו על שמו את מקום התכנסות מועדון הגמלאים ,חדר ליד יד לבנים.
הערב היה מרגש ועשיר ,ציירו קוים מדהימים לדמותו של איש חסד וענווה .יצחק יזם ועקב אחר
פעילות הגמלאים  ,אנשי חינוך בקהילה במתן סיוע לילדים בשיעורי הבית .הוא שיבץ והתאים בין
החונך לחניך וכל כולו היה מסירות בחיוך ונעימות.
פנחס -דברים לזכרו של יצחק נגר בהיותו מנהל המרפ"ד ופנחס מורה בקריה.

טכסים לחודשיים הקרובים:
אירוע

מקום

תאריך לועזי

חגיגות מימונה

זרועה

07/04/2018

טקס יום העצמאות -
גני הילדים

תאריך עיברי
כב' ניסן תשע"ח
(מוצאי שבת)

שעה
22:00

תקומה

10/04/2018

כה' ניסן תשע"ח

18:00

היכל התרבות

11/04/2018

כו' ניסן תשע"ח

20:00

ביקור ידידי ישראל
מאיטליה

מועצה

15/04/2018

ל' ניסן תשע"ח

10:00

טקס יום הזיכרון
לחללי מערכות
ישראל אנדרטה+
ערב זוכרים ושרים

היכל התרבות

טקס יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

יום העצמאות
משלחת ריו
ביקור משלחת סאו
פאולו קרן הייסוד
ביקור ראש הממשלה

ביקור ראש הממשלה

ביקור ראש הממשלה

17/04/2018

ב' אייר תשע"ח

19:30

מתחם
המועצה
מועצה

19/04/2018

ד' אייר תשע"ח

11:00

19/04/2018

ד' אייר תשע"ח

17:00

מועצה

22/04/2018

ז' אייר תשע"ח

14:30

היכל התרבות-
סיום עבודות
העוטף

31/05/2018

יז' סיוון תשע"ח

יקבע
בהמשך

קיבוץ עלומים
חנוכת מכינת
יהונתן
כנס פוליטי
שאינו קשור
למועצה

31/05/2018

יז' סיוון תשע"ח

יקבע
בהמשך

31/05/2018

יז' סיוון תשע"ח

יקבע
בהמשך

הנכם מוזמנים לטכסים המרשמים והמרגשים שלנו ,שריינו ביומנכם.
דוח ראש המועצה מאושר
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אישור מורשה חתימה בתקופת ביניים
עד לאיוש משרת הגזבר אנו מאשרים בזאת כי מזכירת המועצה ,הגב' נורית כהן -חדד ,תשמש
כמורשית חתימה במקום גזבר המועצה בכל הנדרש במועצה ,בעמותה ובחברה הכלכלית.
החלטה – מאושר פה אחד
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מס' תב"ר

נושא

סכום

גורם מממן

חדש

אתנה ספורט
הרחבה שרשרת חדש
 20יח'

100,000

קע"פ

1,835,000

השתתפות בעלים

1790

חיזוק עוטף עזה נוער

60,000

חדש

פעילות נוער קיץ

255,000

קע"פ
קע"פ135 -
אלש"ח ,
השתתפות ישובים
 120אלש"ח

1792

החלפת סלים

20,000

קע"פ

1659

שיפוץ מועדון מעגלים
שיקום דרך ביטחון
כפר מימון

50,000

קע"פ

97,965

משרד הביטחון

חדש

שער חשמלי סעד

55,000

משרד הביטחון

חדש

שער חשמלי עלומים

55,000

משרד הביטחון

חדש

שיפוץ חדר כושר

100,000

1743

שיפוץ אולם ספורט
אופיס -365
למחשבים
הלוואה שיפוצים
באופן עצמי

600,000

קע"פ
קרן המתקנים-
טוטו

52,000

קע"פ

2,000,000

הלוואה

חדש

חדש

חדש
חדש

סה"כ

פעולה

הגדלה

הגדלה ב20-
אלש"ח
הגדלה ב50-
אלש"ח

הגדלה

בקשת הלוואה
למשרד הפנים

5,279,965

תברי"ם מאושרים פה אחד
.4

שלמה נזר -האחראי על פרויקט משתלמים בחקלאות  ,אמור היה לטוס לנפאל .מאחר ואשתו
נמצאת בהריון מתקדם הוא לא יוכל לבצע את המשימה .יחליף אותו לצורך כך אלי מוגרבי ,טיסה
לנפל ותמיר עידאן לטיסה לקמבודיה ווייטנאם.
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מאושרת טיסתם של אלי ותמיר ליעדים שצוינו.
.5

הארכת התקשרות עם בודק מתקנים משחקים עד לפרסום מכרז עד ליוני  -2018מאושר

.6

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' -58 :מאושר

1החלטות  /משימות לביצוע

מס'
.1

תאריך
לביצוע

אחראי
לביצוע

הערות

דוח ראש המועצה מאושר

נורית

שינוי מורשי חתימה -נורית

נורית

משרדים
רלוונטים

.3

תברי"ם מאושרים

נורית

גזברות

.4

טיסת תמיר לקמבודיה ווייטנאם – וטיסת אלי מוגרבי לנפאל
 -מאושרת

נורית

.5

הארכת התקשרות עם בודק מתקנים

נורית

.2

גזברות

בכבוד רב,
___________
תמיר עידאן
ראש המועצה

1

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

בכל מקום בו צוין מאושר הכוונה  ,מאושר פה אחד.
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