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תכנית חומש -רפי נשיא
להלן אבני הדרך לתהליך גיבוש תכנית חומש למועצה האזורית שדות נגב ,ושילובם בתכנית
העבודה של המנהלים.
א .רקע
במועצה האזורית שדות נגב מתגוררים כ  10,000תושבים ב  16 -ישובים דתיים לאומיים 12 :מושבים,
שני מרכזים כפריים ושני קיבוצים .המועצה מעוניינת לקדם תכנית אסטרטגית לאזור ולישובים .לצורך
כך ,הוחלט על קיום תהליך לגיבוש חזון ותכניות חומש שניתן לממשם במסגרת תכניות העבודה
השוטפות.
ב .מטרת התהליך
לגבש חזון ויעדים מרכזיים של המועצה לחמש השנים הקרובות ,תוך מתן מענה מרבי הן ליעדי ראש
המועצה ומנהלי המחלקות והן לרצונות ולצרכי יישובי המועצה .בנוסף ,לנסח תכניות עבודה למימוש
היעדים בתכניות העבודה השנתיות.
ג .שלבי התהליך
וועדת היגוי :את תהליך העבודה תלווה וועדת היגוי מיוחדת בראשות ראש המועצה .הוועדה תקיים
דיונים ותקבל דיווחים במקביל לתהליך ותאשר את ההתקדמות לשלבים הבאים
להלן שלבי העבודה על התכנית:
 .1היערכות – איסוף יעדי מחלקות ,תכניות ישובים וצפי דמוגרפי
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השלב הראשון כולל איסוף החומרים המרכזיים מהם יגובשו החזון והיעדים והכנת צפי דמוגרפי אזורי .
שלב זו כולל שלושה מרכיבים:
טיוטה ליעדי מנהלים :ראשית ,יש לגבש את רשימת המנהלים המשתתפים בתהליך .לאחר מכן ,כל
מנהל יתבקש להכין בליווי שלי ,בפורמט קבוע ,את הצעתו לרשימת היעדים המרכזיים למימוש בחמש
השנים הקרובות בתחום אחריותו בפרט ובתחומי האחריות האחרים של המועצה בכלל.
יעדי ישובים :במקביל תיעשה פנייה לישובים לנסח את היעדים המרכזיים שלהם לטווח הארוך .היעדים
של הישובים ישמשו את הצוות בתהליך.
צפי דמוגרפי :במסגרת המחלקה לפיתוח אסטרטגי תוכן תחזית לצפי הקליטה בשנים הקרובות ביישובי
המועצה .על בסיס הנתונים אגבש את תחזית האוכלוסייה של המועצה לעשור הקרוב בניתוח גילאי ,כך
שניתן יהיה לבחון את נושא מוסדות הציבור.
צפי לוח זמנים :שלושה חודשים
 .2כנס מנהלים
בשלב השני של העבודה יתכנסו ראש המועצה ,מנהלי מחלקות ובעלי תפקיד מרכזיים ,יחד עם נציגים
עליהם יוחלט בצוות ההיגוי ,לכנס בין יומיים .במסגרת הכנס יתקיימו דיונים לניסוח ההצעה לחזון
המועצה ולתכנית החומש שלה.
דיוני הכנס יתבססו על חמישה מרכיבים :ניתוח מגמות אזוריות ,תחזית דמוגרפית ,יעדי ראש המועצה ,
ההצעות של מנהלי המחלקות ,ויעדי היישובים .הדיונים גם ייקחו בחשבון את המאפיינים הייחודיים של
המועצה.
צפי לוח זמנים :חודש
 .3אישור החזון ויעדי תכנית החומש
תוצרי הכנס שיכללו הצעה לחזון וליעדים מרכזיים לחמש השנים הקרובות ,ינוסחו למסמך אחד מרכז
שיוגש לאישור ראש המועצה והמליאה .מומלץ לקיים דיון מעמיק עם המליאה על אישור התכנית .
במידה ויוחלט על שינויים בנוסח החזון או ביעדי החומש ,הם יעודכנו בהתאם.
צפי לוח זמנים :חודשיים
 .4ניסוח מטרות לתכנית העבודה 2019
בהסתמך על החזון ויעדי המועצה ,תתחיל עבודה עם המנהלים לניסוח תכניות העבודה למימוש
היעדים בחמש השנים הקרובות .כל מנהל יידרש להציג את תכניותיו למימוש לכל יעד מהיעדים של
תכנית החומש.
התהליך יתבצע בחלק הראשון עם כל מנהל בנפרד ובסופו של דבר יתקיים מפגש משותף של כל
המנהלים לבחינה משותפת של התכניות.
צפי לוח זמנים :חודשיים
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עדכון ע"י יועמ"ש המועצה ,עו"ד צוקר מנחם בעניין מינוי סגן לראש המועצה
לבקשת ראש המועצה ,הריני מבהיר את המצב המשפטי לעניין מינוי סגן בשכר.
הוראות החוק וחוזר המנכ"ל לעניין מינוי סגן לא ברורות לחלוטין ,בשאלה מי הוא הגורם שצריך לאשר
את תקציב המועצה? דבר שהוא תנאי למינוי סגן בשכר .אנחנו יצאנו מהנחה שדי באישור התקציב ע"י
מליאת המועצה .אולם בבדיקה שערכנו עם סגן הממונה על המחוז במשרד הפנים ,התברר לנו כי
עמדתו היא שהתקציב צריך להיות מאושר גם ע"י משרד הפנים.
כידוע לכם הגישה המועצה מאזן גרעוני ,דבר המעכב את האישור  .לכן לא ניתן לשלם כרגע שכר לסגן.
אנו בהידברות מול משרד הפנים בעניין ונעדכן בהתפתחויות.

4

דו"ח ראש המועצה
משתתפים בצער חברנו ,אורי כהן ומשפחתו על פטירת אחיו בטרם עת.
ברכות  -ברצוני לברך את חברי היקר ,שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים ,על הבחרו ליו"ר
מרכז המועצות האזוריות .אני בטוח בכישוריו וביכולתו לתפקיד זה .נמשיך לפעול יחד למען המשך
קידוםופיתוח הנגב כולו והמועצות האזוריות
אנו מברכים את חברינו רמי כהן לרגל בת המצווה ...הרבה נחת
אזכרה לזכר אלה אבוקסיס -ציינו השבוע באולפנה ארבע עשרה שנים למותה של הנערה הגיבורה,
אלה אבוקסיס זיכרונה לברכה ,אלה אבוקסיס שלמדה אותה העת באולפנה שלנו ,נהרגה תוך שהיא
מקריבה את חייה כדי לגונן על אחיה הצעיר ,כזאת הייתה אלה בחייה יראת שמיים  ,צנועה ,גומלת
חסדים ,אוהבת את הקב"ה ואוהבת אדם .היה מרגש לראות את הבנות שכבר לא מכירות אותה
משמרות ומנציחות את מורשתה ואת זכרה .יהיה זכרה ברוך .אני שמח וגאה שהאולפנה ממשיכה
במסורת ומכבדת את זכרה.
תכנית המראה שבוע שעבר השתתפנו בטקס השקת תכנית ההמראה לרשויות בירושלים .תכנית
ה המראה הינה תכנית דגל של משרד הפנים שנועדה לרשויות המאוזנות תקציבית ,מתנהלות באופן
תקין ונותנות לתושבים שלהם רמת שרות גבוהה .מטרתה של התכנית היא לתת עצמאות כלכלית
לרשויות ללא מקורות הכנסה עצמיים כדוגמת :בסיס צה"ל ,תעשייה ,ארנונה מעסקים וכו .בתוכנית זו,
ניתנים תמריצים בצורת משאבים כלכליים ומקצועיים על מנת לאפשר לרשות המשתתפת בתוכנית
לייצר מקורות הכנסה עצמיים ולא להזדקק למענקים ממשלתיים ושתדלנות במשרדים השונים.
מתוך  22רשויות שנבחרו לתוכנית ,המועצה האזורית היחידה שזכתה להיכנס היא שדות נגב .הכניסה
לתוכנית היא על בסיס וולונטרי והיא מחייבת את המועצה לשינויים ארגוניים ותפיסתיים תואמי המאה
–  .21אני בטוח כי השתתפותנו בתוכנית זו תהווה עבורנו מקור להכנסות נוספות בדרך לעצמאות
כלכלית וגאה על כך שנבחרנו מבין כל המועצות האזוריות בארץ.
השבוע השתתפתי בטקס חלוקת מלגות של כ 350 -סטודנטים הפועלים
טקס חלוקת מלגות
בתכנית המלגות של מרכז הצעירים .הסטודנטים מתנדבים בתחומים רבים ומגוונים :עשייה קהילתית
ביישובים ,בבתי הקשישים ,בסיוע לילדים עם צרכים מיוחדים ובמיזמים קהילתיים נוספים .מיזם חדש
ומיוחד הוא "משכיל לעשות" ,הפועל בשיתוף עם מכללת ספיר ,הסטודנטים מובילים שינוי ותהליך
קהילתי ביישוב שאליו הם משובצים בתחומים שונים כמו :קרוב בין הישוב הוותיק לתושבים בהרחבה
והפעלתה מחודשת של הספרייה היישובית .מרגש ומחזק לראות עשייה של סטודנטים עבור הקהילה-
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שנשכיל תמיד לעשות ולחולל שינוי אמיתי ונכון על ידי נתינה והתנדבות של הצעירים מהמועצה
לסביבה.
כנס בארות בנגב -ביום ג' האחרון ,התקיים בקיבוץ עלומים כנס בארות בנגב ,בכל שנה עוסק הכנס
בהקשרים שונים של ההתיישבות היהודית בנגב ,תוך החיבור המתבקש בין הימים ההם ובין הזמן
הזה .ניכר כי דווקא הכנס הנוכחי ,על קשת המרצים ,המנחים ,המברכים ,המפגשים והקהל שהשתתף
בו ,הצליח להציג ברגישות את הדילמות והמורכבות האנושית של החיים על קו הגבול .בדבריי עם
פתיחת הכנס ,ביקשתי מהציבור הישראלי להימנע מהביטוי "עוטף עזה" ולדבוק בשם "עוטף ישראל".
אני מאמין כי ההתיישבות אצלנו בשדות נגב היא מהחשובה ביותר ועלינו לדבוק בביטוי מאחד זה.
כנס ועדים -למי מכם שלא השתתף בכנס באילת .הכנס שילב לימוד והנאה .מצאנו כי החלק היותר
מעניין בכנס היה דווקא בעלי תפקידים במועצה ולא מרצים מבחוץ .הוועדים שאלו והתענינו ומסקנתנו
כי הם לא מכירים את העשייה המבורכת של המועצה ועלינו יותר לפרסם את הנעשה להנגיש את הידע
בתחומי הפעילות של המועצה.
תכנית פינוי -השבוע ,במסגרת הערכות הרשות במעבר משיגרה לחירום ,התקיים כנס פינוי ישובים
במועצה אשר עסק בתרחישי חירום שונים לרבות פינוי וקליטת אוכלוסייה בשעת חירום ,בכנס הועלו
ההשלכות הרבות כתוצאה מפינוי וקליטת אוכלוסייה ואת המענה שיינתן ע"י מחלקות הרווחה חוסן
ולוגיסטיקה .יישר כוח לרעות וישראל סבאג שמובילים את הנושא
בכנס השתתפו מנהלי המכלולים במועצה ,נציגי משרדי ממשלה ויו"ר צח"י יישובים.
חוג לכל ילד  -התחיל השבוע בשיווק תכנית חוג לכל ילד לתלמידי כיתות ד – ה .החוגים בעלות
מינימאלית של  ₪ 100בלבד עד סוף השנה .החוגים יתמקדו בשני תחומים מרכזיים אותם אנו רוצים
לקדם השנה ,מדעים ומוסיקה.
חוגי המדעים יכללו הדפסה בתלת מימד ויישומי מחשב ,זאת על מנת לקדם ולפתח את תחום מדעי
המחשב במועצה.
חוגי מוסיקה – מבדיקה מקיפה שעשיתי ראיתי כי הילדים ובני הנוער אינם חשופים מספיק לכלי הנגינה
השונים ,הלמידה על כלי נגינה מסייעת בהפגת לחצים ,משפרת את החיים החברתיים ,עוזרת לבניית
הביטחון העצמי ,מלמדת סבלנות ,מטפחת יצירתיות ,משפרת את הזיכרון ומפתחת משמעת עצמית
לכן החלטנו לתת מענה בתחום זה.
קשיש מת"א -בעקבות סיקור של ערוץ  ,12על קשיש מתל אביב ללא תנאי מחייה בסיסיים ,לא יכולנו
להתעלם ממראות קשים אלו ,לכן יצאנו למבצע ניקיון הבית .מחלקת ילדים ונוער גייסה ,בני נוער
מתנדבים שרצו לתרום מעצמם ומזמנם למען שיפור תנאי המגורים של הקשיש בן ה .80 -אל בני
הנוער המתנדבים ,הצטרפו מנהלי מחלקות ומחלקת שפ"ע .עם ההגעה לבית ,נצפו מראות לא פשוטים
וריחות שהקשו על העבודה .למרות כל זאת ,ועם נחישות ורצון רב לשפץ את בית הקשיש ,הופשלו
השרוולים וכולם יחד עמלו על נקיון הבית ,פינוי פסולת ורהיטים ישנים שנמצאים בבית זה למעלה מ 30
שנה בנוסף ,המועצה רכשה ציוד חימום ,שמיכות ,מצרכים למקרר ,מזוזה חדשה ועוד .אני ממש גאה
שיש לנו נוער עם כזו רוח התנדבות ומסירות .יישר כוח!
משטרה וקהילה -במסגרת פעילות משטרה וקהילה שנעשית ביישובי המועצה מתקיימות פעילויות
שונות ומגוונות בנושאים חשובים כמו :זה״ב  ,בריונות ברשת ושיימינג כמו כן ישנו דגש רב על כל נושא
חפצים חשודים בלונים עפיפוני תבערה וכו...
הפעילות נעשית בצורה חווייתית וידידותית לילדים תוך כדי הפנמת החומר וחשיבותו הרבה.
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הפעילות נעשית ע״י לאון השוטר הקהילתי וענת השוטרת ובסיוע ישראל סגן הקב״ט  .מדריכי נוער
בישובים המעוניינים בפעילות דומה ..יוכלו לתאם עם לאון
השבוע התקיים מסע מסכם לכל נושא זהירות בדרכים בבית הספר נריה .פעילות אשר התחילה
במסע אלונקות בבית הספר והסתיים באנדרטה לזכרו של פרי חדד אשר נהרג בתאונת דרכים.
בסיום הפעילות והמסע נשא דברים חיים חדד אחיו של פרי ז"ל...וכן מנהל בית הספר ורמ"ג נתיבות
פקד אהרון לב טוב.
יום זה מסכם סדרה של פעילויות חשובות ומבורכות בנושא זהירות בדרכים בבית הספר אשר אורגנה
ונעשתה ע"י אביעד רכז זה"ב בבית הספר וכן רב בית הספר ובשיתוף השיטור הקהילתי בשדות נגב
והמש"ק לאון בן ארויה .יישר כוח!
שיטור מועצתי -לפני מס' ימים קיבלנו בשעה טובה את אישור המשרד לביטחון פנים להכללת המועצה
כפיילוט להקמת שיטור מועצתי שיכלול שוטר  24/7ופקח .זו בשורה חשובה מאוד ונעדכן
בהתפתחויות.
ותמ"ל – עדכון בהתפתחות
דו"ח ראש המועצה מאושר
5

אישור יובל אבגי כמורשה חתימה במועצה אזורית שדות נגב  +בחברה הכלכלית ,חבר בוועדות
הנדרשות .כמנהל הארנונה במועצה אזורית שדות נגב.
אישור מינוי יובל איבגי גזבר ואישור  100%משרה ובשכר בכירים של ( 85%דרגה  2עד 10,000
תושבים) לא שונתה .
מאושר -פה אחד

6

אישור תקציבי ישובים  -שיבולים ,זרועה ,יושביה ושובה.
ישובים שלא הגישו תקציב  -זמרת ,סעד ,עלומים ,שרשרת

7

אישור הלוואה  -ע"ס  1.5מיליון  1.0 - ₪מיליון לשיפוץ מוסדות חינוך ו 0.5-מיליון  ₪לשיפוץ בריכת
סעד (במקום השימוש בכספים שנמצאים בקרן המקרקעין).
הבהרה :לבקשת הנהגת קיבוץ סעד ,אושר שיפוץ בריכה בעלות של  ₪ 500,000במקום הקמת סחבק
בעלות של .₪ 750,000

מאושר פה אחד

מאושר פה אחד
8

אישור מינוי יועצת לקידום מעמד האישה -הגב' שרונה בן ברון  .המדובר בתוספת שירות לעובדת
בתפקיד .העובדת נבחרה במכרז פנימי.
מאושר פה אחד

9

מינוי ועדות המועצה:
בהתאם לטבלת שיבוץ ...מנהלי המחלקות הרלוונטיים יהיו מרכזי הוועדות.
יושבי ראש הוועדות ,מתבקשים לאתר חברים נוספים לכינון הוועדה בהתאם להרכב בצו ולהביא
לאישור המליאה.
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מכרזים :אסי אלמסי -יו"ר ,אורי כהן ,משה טויטו ,בצלאל בר חי ,לירון סעד ,יהודה אלבז מ"מ וכל ייתר
החברים מ"מ.
חקלאית :עדי שקלאר ,אלי הנגבי.
ביטחון ומל"ח :תמיר -יו"ר ,רמי כהן וכל בעלי תפקידים מחזיקי תיק בחירום.
תחבורה :יהודה אלבז -יו"ר ,דרור כהן ,עדי שקלאר .היתר לפי הצו.
הנחות :רפי סיגרון -יו"ר ,יהודה אלבז ,משה טויטו ,הדר ירון ,היתר לפי הרכב בצו :יועמ"ש ,גזבר,
מנהל מח' רווחה.
ביקורת :מנחם מועלם – יו"ר ,ירמי חדרי ,רמי כהן.
חינוך :ירון הדר(כמ"מ של תמיר) -יו"ר ,לירון סעד ,חיים שקלים ,אלי הנגבי ,היתר לפי הרכב בצו
איכות הסביבה (שפ"ע) :בצלאל בר חי -יו"ר ,ירמי חדרי ,רמי כהן ,חיים שקלים ,היתר ע"פ הצו
הנצחה :דרור כהן – יו"ר ,אסי אלמסי וירמי חדרי .היתר ע"פ הצו
שמות :עדי שקלאר -יו"ר ,דרור כהן ,בצלאל בר חי .והיתר ע"פ הצו
ספורט :משה טויטו -יו"ר ,אסי אלמסי ,רמי כהן ,חיים שקלים.
מיגור אלימות :חיים שקלים -יו"ר ,בצלאל בר חי ,היתר לפי הרכב.
נגישות :גלית כהן -יו"ר ,ירמי חדרי ,אסי אלמסי ונציגי ציבור.
תרבות :רמי כהן -יו"ר ,אסי אלמסי ,מנחם מועלם.
חברה כלכלית :תמיר עידאן יו"ר ,אורי כהן ,אסי אלמסי.
מתנ"ס :תמיר עידאן יו"ר ,אורי כהן ,יהודה אלבז ,הדר ירון ,דרור כהן.
ועדה מרחבית לתכנון ובניה :תמיר עידאן ואסי אלמסי – מ"מ
בתום חצי קדנציה ,נקיים חשיבה מחודשת והתאמות בייחס לשיבוצים.
מאושר פה אחד
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מס'
תב"ר
1749
1648

נושא
שיפוץ מבנה נוער
שוקדה
שערים חשמליים זמרת
שובה כ .מיימון

סכום

גורם מממן

פעולה

11,361

קרנות הרשות

איזון וסגירה

21,215

קרנות הרשות

איזון וסגירה
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1640

יושיביה גן אורנים

19,983

קרנות הרשות

איזון וסגירה

1637

זמרת שער הרחבה

26,190

קרנות הרשות

איזון וסגירה

1334

בינוי גן ילדים בזרועה

1403

מעגל תנועה זמרת

58,317
166,605

קרנות הרשות

איזון וסגירה

קרנות הרשות

איזון וסגירה

1634
1858
1737

נגישות ראיה נריה
רכישת אוטובוס 2018
רכישת אוטובוס 2017

3,860

קרנות הרשות
קרנות הרשות
קרנות הרשות

איזון וסגירה
סגירה
איזון וסגירה

1825

שיפוץ ביתני שמירה
אוהל משה חיזוק עוטף
עזה
נריה בנים שיפור תנאי
שהיה
בית הגדי שיפור תנאי
שהיה

2,055

קרנות הרשות

איזון וסגירה

-

קרנות הרשות

סגירה

-

קרנות הרשות

סגירה

-

קרנות הרשות

סגירה

1602

רכש גרור כיבוי אש
צביה הנגשת ליקוי
שמיעה

-

קרנות הרשות

סגירה

1559

גן מדעי שיפוץ

7,436
13,504

קרנות הרשות

איזון וסגירה

קרנות הרשות

איזון וסגירה

3,374

קרנות הרשות

איזון וסגירה

קרנות הרשות

סגירה

קרנות הרשות

איזון וסגירה

-

קרנות הרשות

סגירה

-

קרנות הרשות

סגירה

6,947

קרנות הרשות

איזון וסגירה

551

קרנות הרשות

איזון וסגירה

1729
1623
1622

1552

1551
1550
1504
1621
1619
1322
1852
4
1869
1854

הנגשת ליקוי שמיעה
בית יהודה
הנגשת ליקוי שמיעה
אוהל משה
ש .בית העם כפר מיימון
אולפנת צביה שיפור
תנאי שהיה
נריה בנות שיפור תנאי
שהיה
עוז לתמורה בי"ס בת
מלך

-

4,912

רכישת מתקני בטחון
גידור גן עלומים
הצטיידות דור ג תורני
נועם
רכישת טרקטורון כולל
גרור מים
רכישת טרקטורון כולל
גרור מים

-

קרנות הרשות

איזון וסגירה

898
-

קרנות הרשות

סגירה

-

קרנות הרשות

סגירה
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19,802

1402

מיגון מפעל רב נכותי

1500

פעילות חינוך הורים
וילדים

-

1549

מגרש משולב קריית
החינוך

-

קרנות הרשות

1422

שדרוג מחסן חרום

-

קרנות הרשות

סגירה

1517

כ.מיימון מיגון מ.
קשישים

1,182

העברה לקרן
לסגירת תברי"ם

איזון וסגירה

1659

שיפוץ מועדון מעגלים

8,931

סה"כ
מס'
תב"ר

נושא

סכום

300,000

חדש

ריענון רכב בטחון
סעד

180,000

חדש

שיקום גדר ביטחון
בתושייה

350,000

חדש

ריענון רכב בטחון
זמרת

195,000

חדש

גן משחקים סעד

חדש

ריענון רכב קב"ט

חדש

קרנות הרשות

סגירה
סגירה

-26,166

תכנית לחיזוק החוסן
האזרחי ביישובי עוטף
עזה  -החלטה 2156
שדרוג תאורת לד
בעלומים

חדש

קרנות הרשות

איזון וסגירה

454,545

420,037

240,000

גורם מממן

פעולה

משרד המדע
וטכנולוגיה

4501686860

משרד הביטחון
משרד הביטחון
100,000
השתתפות בעלים
80,000
משרד הביטחון
משרד הביטחון
145,000
השתתפות בעלים
50,000
החטיבה
להתיישבות-
300,000
- 50,000
השתתפות בעלים
 70,037קרנות
רשות
 120,000משרד
הביטחון 60,000
שותפות 2000
קרנות הרשות
60,000
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חדש

שיפוץ יחידת דיור
במושב זמרת

1846

שער חשמלי שוקדה

1846

שער חשמלי תקומה

חדש

הקמת שער בטחון
כפר מימון

61,000

1815

הרחבה שרשרת 20
יחידות

701,000

חדש

חוליה טכנית 2019

חדש

סככות לתחבורה
ציבורית

118,000

חדש

הסדרים בטיחותיים ק.
החינוך

1,089,997

1821

מגרש כדורגל שחב"ק
שוקדה

75,000

1806

שביל אופניים גוש
מעגלים

5,027,024

28

הרחבה יושיביה -
שצ"פ

250,000

חדש

תכנון בית מדרש
למכינת יונתן בעלומים

63,180

100,000
6,000
55,000

40,000

המשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב
והגליל
השתתפות בעלים

משרד הביטחון

משרד הביטחון

שוקדה  -עדכון
השתתפות
תקומה  -ויתור
על התקציב
יוסב לכפר
מיימון יפתח
תב"ר חדש
משרד הביטחון
 ,55,000יישוב
6,000

משרד השיכון

הגדלת תב"ר

קרנות רשות

ינואר +פברואר

משרד התחבורה

משרד התחבורה
90%

השתתפות בעלים

משרד התחבורה

חטיבה
להתיישבות

 31,590ש"ח
חטיבה
להתיישבות
 31,590ש"ח
בעלים

השלמת תקציב
 יש להגישבקשה למ
הפנים לפי
החלטת
ממשלה
הגדלת תב"ר ל
₪ 825,000
סגירת תב"ר
עד למציאת
תקציב ל 10%
מימון מועצה
הגדלת תב"ר -
היקף הפרויקט
- ₪ 780,000
 300אלף משרד
החקלאות +
 230אלף
השתתפות
בעלים 250 +
אלף חטיבה
להתיישבות
חטיבה
להתיישבות
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חדש

שיפוץ בריכת המים
תקומה
סה"כ

300,000

 150אלף חטיבה
להתיישבות 150
אלף בעלים

חטיבה
להתיישבות

9,909,783
כל תברי"ם מאושרים פה אחד
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אישור פרוטוקול מליאה מס' 2
מאושר

תאריך

1החלטות  /משימות לביצוע

מס'

לביצוע

אחראי
לביצוע

.1

דוח ראש המועצה  -מאושר

נורית

.2

מינוי גזבר  100%משרה 85% ,משכר בכירים .מורשה
חתימה במועצה ,בחברה הכלכלית ובגופים קשורים,
מנהל ארנונה ,חבר בוועדות ע"פ הרכב -.מאושר

נורית

.3

אישור תקציב ועדים מקומיים :שיבולים ,זרועה ,יושיביה,
שובה -מאושר

זהבה

.4

אישור הלוואה -מאושר

זהבה

.5

מינוי חברי ועדות ע"פ רשימה  -מאושר

נורית

.6

תברי"ם  -מאושרים

זהבה

.7

להזמין את נציגי תכנית כוללנית למליאה הבאה

נורית

.8

אישור פרוטוקול מליאה  -3מאושר

נורית

הערות

בכבוד רב,

___________
תמיר עידאן
ראש המועצה

1

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

בכל מקום בו מצוין מאושר הכוונה  ,מאושר פה אחד.
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