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 4פרוטוקול  מס' 

 מישיבת מליאה המועצה שהתקיימה ביום שלישי ח' בניסן תשע"ג
(91/1/91) 

 
,  פנחס דדון, שושן כהן,  רחמים חלילי,  מנחם מועלם,  יהודה יו"ר-תמיר עידאן משתתפים ה"ה:

, אלי יצחק אליה אלבז, דקל חדד, גונן ברוכי, משה טויטו, קובי צור, עמוס הרט, אלי הנגבי, 
 חיים לוי. מוגרבי, אבי דהן, 

 
 יואל חדד, ניסים אוזן.:  לא השתתפו ה"ה

 
מבקר פנים,   –ע.ראש המועצה, אלי יגנה  –אילן אורי גזבר המועצה,  –אורן חדד      :נוכחים ה"ה

 מזכירת המועצה. –חדד -נורית כהן

 פנחס דדון. – דבר תורה

 
 דו"ח ראש המועצה .1

 
כם כולאי"ה ביום שני בצאת חג שביעי של פסח תתקיים מימונה ביישוב מעגלים,  - מימונה 
 .מוזמנים

 
, אנו ויפה טכס מרשיםבפרס חינוך דתי קיבלו  הצבייאולפנת ובי"ס תושיה  -פרס חינוך דתי

 .לכל העוסקים במלאכה חוהמועצה היחידה שקיבלה שני פרסים יישר כ
 

לצד האירוע היפה שהתקיים בשוקדה היו מספר לקחים חשובים  – הפקת לקחים דרום אדום
היה סיר מלא ח. נפלה כתוצאה מהרושסככה  ה מקרה. היובטיחותיים שעלינו להפיק לקחים מהם

 .אלינו בדרךכנראה תביעה מבקרת שהגיעה למקום ונפגעה מכינה  בנס לא נשפךשבשמן 
 

דוד יו"ר הקרן הגיע עם  .בנגב תבעידוד התיישבובעיקר קרן שעוסקת מירז היא  – ביקור קרן מירז
הזמין את ראשי הרשויות לביתו שבת"א סוכם שישבו מנהלי  לאחר מכן מנכלים והצוות.ה

. הם נכונים לעזור הלראות כיצד לקדם דברים לכדי עשיי מקבילים תחומיםבמחלקות שלו ושלנו 
 צעירים נוער ופיתוח. ןבעניי

 
, קרית מוצקין נכנסו לבתי קשישים קוששו עשביםמתנדבים מתלמידים  151 – יום התנדבות

 .התגובות היו חמות ומפרגנותקו גינות. התושבים היו שבעי רצון, וני מקלטיםצבעו 
 

יש כוונה  .היו שותפיםכאן ישיבת ועדת חקלאית חלק מהנוכחים  ההתקיימ -ועדה חקלאית
שער הנגב גם  ות נגב, בני שמעון, מועצת הצמחים.,שד למועצות: ועדה חקלאית מרחבית קיםלה

אני רוצה . היום נפגשים בבני שמעון לקדם זאת .הרעיון ליצור ועדה עם כוח משמעותי .םמעונייני
 שהוועדה תשב כאן.

 
ו שתי ישיבות האחת פתחה התקיימ הוועדה התכנסה, -פינחס יו"ר הועדה מדווח –ועדת חינוך 
 הוחלטו מס' החלטות היה מעניין שעלו שתי נקודות עיקריות: .סיעור מוחין

 אגף הבנים .1

 נשירת תלמידי שדות נגב לבי"ס באזור שער הנגב ואשל הנשיא. .2
 

אנו רוצים לשמוע את המורים והתלמידים ש , קיבלנו החלטהעל אגף הבנים שמענו סקירה מקיפה
נושא הבגרויות אני רואה בכך אחד הדברים החשובים. לבדוק לראות את הדברים מקרוב. הוצע 

 ת לימוד.ויחיד 21-24-ותיות ולא להסתפק בכיעלינו לקדם בבתי הספר תעודות בגרות א
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פשוט מדהים!! זהו תחום שאני מלמד  ההייתי באחד השיעורים בכימיה ראיתי את העבודה בצביי

 הבנות היו בידע שלא מבייש שנה ראשונה באוניברסיטה. מדובר בכיתה י'. .אותו
 

. גם מנהל ביה"ס אומר יש בעיה ואני מודע מקרוב אנו נעשה סיור באגף הבנים ונלמד את הדברים
 מטרתנושעות. אנחנו בכיוון,  3-לה.  ועדת החינוך ישבה בצורה מאסיבית פגישה ראשונה כ

 .הבגרויותאיכות מבתי הספר ולעלות את הנשירה להפסיק את 
 תודה לתמיר על נושא תגמול "הכרת הטוב" למורים בבתי הספר.

 
 כל ראשי המכלולים. בהשתתפותעם פיקוד העורף יחד  מל"חהתכנסה ועדה  –ועדת מל"ח 

אסור שיהיה פער שלא מטופל אנו מסכמים זאת לכדי  .תפקוד בסדר אם כי קיימים פעריםהסה"כ 
 תפקוד מלא.לאולי כדאי להביא פרויקטור שירכז את נושא הביטחון להחזיר את הדברים  מסמך.

 מדובר בחיי אדם. נתכנס ונעדכן אותכם בהתפתחות.
 

את להעמיד מנת -על₪  01,111 יש להשקיע עלות שלאומדן שעשינו ע"פ  – בריכת השחייה
 בשנים האחרונותעד כה המועצה סבסדה מים ושיפוצים בתום כל תקופה. . המקום לפעילות

 הבריכה הפכה לבריכה המשרתת בעיקר תושבי חוץ.
 

את הבריכה למשהו אחר.  וךאנו במאמצים להפ. יבעתיד אנו רוצים שהבריכה תהיה כמו קאונטר
נחזיק בואו  ,בריכה שיקומית ממוגנת ומחוממת אנו רוצים להקיםלעבור את העונה הזו,  עלינו

ישנם הדמיות אנו לקראת הסוף. אנחנו תקווה  ,עובדים על זה הרבה שעותבימים אלו אצבעות. 
 שזה יבוא לידי ביצוע.

 
חשוב לנו שבתפר  ף להפעלה בטיחותיתובכפו אנו רוצים להשקיע במינימוםלאור המתוכנן, 

השנה  נשקיע לכל הפחות ולא נעשה שינויים בשלב זה. ,הזמנים הללו ועד לגיוס כספים לתכנון
 בהפרדה וללא שינוי. רישאהפעילות ת

  
 

ולים פרוטוקבבקשה יש להעביר  .חודשים 3-אחת ללפחות להתכנס ועדות חובה על  – וועדות
 הישיבות לעדכון וידיעה.שישלחו לחברים לפני 

 
תפקידו להרים שהחלטנו לקחת פרויקטור  בניית מבנה שמעונים במרחבים מתקדמת. – שמעונים

 !. תהיה אמנת שירות ולו"ז כמה זמן עד לשחרור תכנית.לומיפוי הכ G.I.S  את העסק מחשוב
 .נעדכן אתכם בעלויות ובהתפתחויות

 
בכוונתנו להעביר את מחלקת הרווחה למבנה השני, מבנה  -שינויים ארגוניים במיקום מחלקות

מרווח ומתאים לצרכים. ע"מ להנגיש את המקום למבוגרים ונכים, רצינו להתקין מעלית. מסתבר 
 שאין אישור כיוון שאין היתר בניה למבנה. אנו נפעל להסדרת העניין.

 
גשנו עם קיבוץ סעד, קיבוץ אנו ממשיכים לקיים סיורים בישובים. עד כה נפ – סיורים ביישובים

עלומים, מושב בית הגדי, מושב תקומה.אני מחכה לתאריך מתושייה כפר מימון, ונמשיך לייתר 
 היישובים.

במהלך הסיורים בשטח ראינו מבנים ישנים. אין צורך להרחיב בנראות העלובה שזה יוצר למקום 
מבנים ישנים ביישובים.  בכוונתנו להקצות עובד מהמחלקה הטכנית, שהוא צבעי והוא יצבע

 ייעשה מיפוי עם ועד היישוב לבחון סדר עדיפויות.
 

לכל  נגיע והחלטנו כי פעמיים שלוש בשבוע,  וראשי רשויות מהעוטף אני  -משרדי ממשלהביקור 
משרדי הממשלה. התחלפו הרבה שרים בממשלה אנו נכיר אותם ונעלה את הצרכים שלנו לסדר 

 היום.
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יצחק אליה ואנוכי מקדמים פגישה מקצועית עם עו"ד עמית יפרח בנושא בנים  -בנים ממשיכים
 ממשיכים. אי"ה נערוך ערב מקצועי ויוצג מופע בתחום.

 
הסכמה עם חברת הגביה באשר לגביית מסי יישוב ע"י ב"ה הגענו ל –גביית מיסי ועד יישוב

ב יצטרך לשלם אחוז מסוים יפנו לאורן, כמובן שהיישו םהחברה של המועצה. יישובים המעונייני
 לוועדים. הגביה לחברה. נא להעביר את המידעמסך 

 
תשתיות היישוב הוותיק עליו לקחת להגיש בקשה לשיקום שרוצה יישוב  -תשתיות ביישובים

בחשבון את המציאות שיש היום בזמרת. גדרות נמצאות בשטח הציבורי והדבר גורם לויכוחים 
 כך ולנסות למצוא פתרונות יצירתיים.והשגות. יש להתייחס ל פנימיים

 
ממונה תלונות ל מבקר המועצה אלי יגנהלמנות את מבקש אישור  -מינוי ממונה תלונות ציבור .2

אלי ירכז  . נפרסם את המינוי ותהיה גישה קלה ופשוטה לתלונות באמצעות אתר המועצה.ציבור
 מאושר –את הפניות ויעביר אלינו ריכוז של הפניות 

 
היתר  ללא הבני ,נכנסים במועצה רישום לאור בעיות שעלו לגבי - נכסים במועצהמינוי רשם  .3

,  דורון ציפלביץאת  אנו מבקשים למנות וכדומה החלטנו שאנו רוצים עובד שירכז את הנושא.
 מאושר -מנהל היחידה לפיתוח אסטרטגי

 
 אישור תקציב יישובים  .4

 מאושר - תקציב ועד תקומה
 מאושר - תקציב ועד יושיביה 

 
 חברי מליאה 3 –תאגיד עירוני  -מינוי חברים לעמותה  .5

 מאושר -חיים לוי, שושן כהן. דקל חדד, נבחרו החברים : 
 

 מאושר -מכון סליגמן ומרכז חוסן בגין תקציב רוב ה –דוחות כספיים עמותה לטיפוח אישור  .0
  

 
  – תבר"ים .7

 הגדלה -משרד השיכון ₪  1,111,111 -אולם ספורט מעגלים
 הגדלה  –משרד השיכון  211,111 – שיפוץ בתי קשישים

 
 מאושר –3מס' מליאה אישור פרוטוקול  .8

 
 חג פסח כשר ושמח! -מת כוסית לרגל חג הפסח וחלוקת שיהר .9

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

________________             _______________ 
 חדד-נורית כהן   תמיר עידאן

 מזכירת המועצה   ראש המועצה                      


