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סקירה ביטחונית – מפקד חטיבה צפונית ,אבי רוזנפלד ואלעד זנדני –
קצין העורף.
דו"ח ראש המועצה
האצלת סמכויות – בית העלמין
זהבה כהן -אישור שכר בכירים
אישרור נוהל רכש
אישור תברי"ם
אישור פרוטורקול 59
החלטות.

רשמה :נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה האזורית שדות נגב
טל' 08/9938902/3פקס9930807 :
E-mail: nurit@sdotnegev.org.il 08
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סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 59
תאריך  :שהתקיימה ביום חמישי יא' אייר תשע"ח
()26/4/18
מטרת הדיון :דיון והחלטות

רושמת הסיכום :איילת קלימי
מצגת:
מסמכים :רשימת תברי"ם

משתתפים ה"ה :תמיר עידאן ,פנחס דדון ,דקל חדד ,משה טויטו ,רחמים חלילי ,שושן כהן ,עמוס ברט,
חיים לוי ,מנחם מועלם ,אלי מוגרבי ,אלי הנגבי ,קובי צור ,שמואל נעמן ,אסי אלמסי
חסרים :אבי דהן ,יהודה אלבז ,ניסים אוזן
נוכחים  :איילת קלימי -מזכירת הלשכה
תוכן הישיבה
פתיח – סקירה ביטחונית :מפי אבי רוזנפלד על המצב באזור הגדר ,סבב שאלות
מילות תודה והערכה למפקדי צה"ל ולחיילנו על העבודה הקשה שהם עושים ע"מ לדאוג לשקט
ביישובינו ותחושת הביטחון שהם משרים על התושבים בשדות נגב .כולנו מחזקים את ידם.
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דוח ראש המועצה
תודות ואיחולים :בשם כל החברים אנו מאחלים מזל טוב לאלי הנגבי יום הולדת שמח.
אסון השיטפונות -בשם שדות נגב אנו משתתפים בצערם של המשפחות ושולחים איחולי החלמה
מהירה לפצועים.
תודות לעובדי המועצה -על ההירתמות והעבודה הקשה בחודש האחרון באירועים השונים:
חגיגות המי מונה ,טקס ערב יום העצמאות של גני הילדים במושב תקומה שבו נוכחו מעל 2000
איש בנוכחות יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת  ,טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,שרים וזוכרים שבו
נכחו מעל ל 800-איש ,חגיגות יום העצמאות במתחם המועצה תערוכת צה"ל ,משטרה ועד הרבה
אומנים.
ביקור משלחות -שתי משלחות הגיעו אלינו לאחרונה הקהילה מריו דז'נרו ,ומשלחת נוספת מסאו
פאולו שבה נכחו  126תורמים ,המשלחת התקבלה במועדון במעגלים לאחר מצגת ושיחה סיירו
המבקרים בסיור ביטחוני באזורנו והבינו את המציאות הביטחונית המורכבת בה אנו חיים.
ספר זיכרון לנופלי שדות נגב -לפני יום הזיכרון נשלח לכל בית אב במועצה ספר זיכרון למשפחות
השכולות ,ספר שעליו עבדו הדוברת בשיתוף וועדת ההנצחה .אנו מבקשים להנציח את כל החללים
שנולדו או גרו במועצת שדות נגב .בהפקות מסוג זה ,על אף ההגהות של בני המשפחות ועובדי
המועצה ,מתגלים והתגלו כמה אי דיוקים .בוצעו תיקונים בהתאם ובכל מקרה לייתר הזהירות אנו
נוציא הודעה לתושבים :שכל המוצא טעות כלשהי בספר שיעדכן ואנו נבצע תיקונים בהתאם.
חטיבה להתיישבות -כבר מס' חודשים שהחטיבה להתיישבות לא עובדים .לאחר דיונים לא
פשוטים מול המנכ"ל ,הם רוצים להעביר אלינו את הכספים שנותרו ולא את כל הכספים לעבודות.
אנו בדיונים מולם אנא התאזרו בסבלנות ובע"ה מקווה מאוד שהדברים יסתדרו בקרוב.
ותמ"ל -בהתאם לדיווחים שלנו בעניין ,כאמור תקומה הכינו תכנית על השטחים לפני כמה שנים
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עם חברה פרטית (יזם)  2דברים שמאוד משמעותיים עבורנו:
 .1בעבר הנושא הועלה בוועדת גבולות והוחלט שלא לתת את השטחים לנתיבות .כיוון שיש
להם מספיק עתודות בניה למגורים.
 .2מי שמתכנן ומבצע את הוותמ"ל היא וועדת גבולות ,כך שבכל מקרה זה מגיע חזרה
לוועדת גבולות ,גם אם זה מתחיל בהליך אחר.
אריה דרעי -שר הפנים לא מקבל את הדרך העקיפה על מנת להגיע לוועדת גבולות – .לא
ברור
טכסים לחודש מאי :לידיעתכם בבקשה ,שריינו ביומנכם.
אירוע
אביהו מדינה
ותזמורת חיבה

מקום

תאריך לועזי

היכל התרבות

17/5/2018

תאריך עיברי
ג' סיוון תשע"ח
יום חמישי

שעה
20:00

קונצרט -מרכז
למוסיקה

היכל התרבות

23/5/2018

ט' סיוון תשע"ח
יום רביעי

18:00

חידון אנגלית

היכל התרבות

24/5/2018

י' סיוון תשע"ח
יום חמישי

10:00

חידון התנ"ך

היכל התרבות

29/5/2018

טו' סיוון תשע"ח
יום שלישי

19:00

טקסים רוה"מ סיום
עבודות בעוטף
וחניכת מכינת יונתן

היכל התרבות-
עלומים

31/5/18

יז' סיוון יום חמישי

19:30

דוח ראש המועצה מאושר
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האצלת סמכויות -בהמשך להאצלת סמכויות המועצה לוועדי היישובים בתחילת הקדנציה הנוכחית,
אנו מבקשים להאציל לוועד תקומה ולכלל וועדי היישובים של המועצה ,להתנהל באופן עצמאי בכל
הקשור לבתי עלמין בעניין הקבורה וע"פ הנוסח הנדרש ע"י משרד הדתות בכל הקשור לעניין.

מאושר -פה אחד
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זהבה כהן -היא הנבחרת לגזברית החדשה -אי"ה זהבה תחל את עבודתה ב 1.6.18עד לתאריך
זה תגיע באופן לא רצוף ,אנו מבקשים לאשר לה שכר בכירים בגובה .85%
מאושר -פה אחד
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נוהל רכש -אנו נתקלים בקושי רב ובהרבה בירוקרטיה על מנת לבצע רכישות קטנות ,בוועדת רכש
קיבלנו אישור בהמלצת היוע"מש לבצע רכישות מתחת ל ₪ 5,000ללא הליך קבלת הצעות או
מכרז  .ועדת הרכש אישרה זאת ואנו מבקשים גם את אישור המליאה לכך.
פנחס דדון -חשוב שתהיה בקרה על ההזמנות.
תמיר -אני חותם על כל הזמנה ואבקר זאת.
מאושר -פה אחד.
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אשרור תקנון חכ"ל -משנת  2014ואף לפני כן ,פועלת המועצה מול משרדי הממשלה השונים
בליווי יועץ לאשר חברה כלכלית למועצה אשר תנהל ותפעיל פרויקטים שונים שבסמכות המועצה.
מאחר ומדובר בהליך בירוקרטי מאוד ובמשרד זה התחלפו פקידים רבים ושונים שכל אחד
טיפל/קידם חלק ואף אישר ,אנו נדרשים להוכיח לצוותים החדשים קיומם של אישורים שונים.
אנו מבקשים לאשרר מחדש את תקנון החברה הכלכלית כולל כלל התיקונים שבוצעו בו בהתאם
לדרישות משרד הפנים /אגף התאגידים.
מאושר פה אחד
מס' תב"ר

נושא

1821

חברה וקליטה

1831

שיפוץ חדר כושר

חדש

מענק מיגון
מוסדות רווחה
סה"כ

סכום

728,420
40,000

1,080,000

גורם מממן
קע"פ364,210 -
אלש"ח,
חט"ל 364,210
אלש"ח

פעולה
שינוי בתב"ר
בהתאם
להרשאה,
פרויקטים 2017

ק.ע.פ
מ .הרווחה 972
אלש"ח
השתת' ישובים55 -
אלש"ח
ק.פ.ע 3 -אלש"ח

הקטנה

1,848,420

תברי"ם מאושרים פה אחד
אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס' -59 :מאושר
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תאריך

1החלטות  /משימות לביצוע

מס'

לביצוע

אחראי
לביצוע

.1

דוח ראש המועצה מאושר

נורית

.2

האצלת סמכויות בתי עלמין

נורית

.3

זהבה כהן – שכר בכירים 85%

נורית

.4

נוהל רכש

נורית

.5

תברי"ם מאושרים

נורית

הערות

משרדים
רלוונטים

בכבוד רב,
___________
תמיר עידאן
ראש המועצה
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_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

בכל מקום בו צוין מאושר הכוונה  ,מאושר פה אחד.
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