מועצה אזורית שדות נגב
מזכירות
פרוטוקול מס' 2
מישיבת מליאת מועצה שהתקיימה ביום חמישי יג' בשבט תשע"ג
()21/14/42
משתתפים ה"ה :תמיר עידאן ,אלי מוגרבי  ,רחמים חלילי ,גונן ברוכי ,דקל חדד ,חיים לוי ,מאיר אלבז,
יואל חדד ,מנחם מועלם ,אבי דהן ,עמוס ברט ,אלי הנגבי ,ניסים אוזן ,משה טויטו ,יצחק
אליה ,פנחס דדון ,קובי צור ,שושן כהן.
שושן כהן
חסרים ה"ה :
אורן חדד – גזבר המועצה ,אורי אילן – עוזר ראש המועצה ,אלי יגנה – מבקר פנים,
נוכחים ה"ה:
נורית כהן חדד – מזכירת המועצה.
דבר תורה

פנחס דדון

הנושאים לדיון:
 .1הצהרת אמונים-חברי המועצה.
 .2דו"ח ראש המועצה.
 .3מינויים -מושבי הנגב ,שמעונים ,עמותת התיירות ,פארק נועם ,העמותה לטיפוח החינוך.
 .4מינוי ועדת ביקורת בישובים.
 .5האצלת סמכויות בישובים.
 .6מינוי הרכב ועדות.
 .7תבר"ים.
 .8אישור הלוואה לשדרוג מערכות שאיבה ותחנות סניקה
 .9אישור פרוטוקולים.
ה ה ח ל ט ו ת:
 .4הצהרת אמונים" -אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה – "...החברים חתמו על הצהרה זו .
 .2דו"ח ראש המועצה
תקציב – כידוע לכם ובהמשך לסקירה שהועברה בפניכם בישיבת המליאה הקודמת ,לצערי ,עלינו
לקצץ כ 4 -מלש"ח מתוך תקציב של  81מלש"ח .עם זאת קיבלנו הבטחה כי הרשויות בעוטף לא
יקוצצו אבל זוהי רק הבטחה שאיננו יכולים לסמוך עליה .בינתיים עלינו להגדיל הכנסות ולקצץ
הוצאות .בתוך כשבועיים נקבל ממנהלי המחלקות התייחסות בנוגע לקיצוץ הנדרש ונביא אותה
בפניכם להחלטה סופית.
ישיבה ראשונה עם הועדים המוניציפאליים  -קיימנו ישיבה ראשונה עם כל הועדים המקומיים.
נבחרו יו"ר ומורשי חתימה.
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השתלמויות ועדים  -התקיימו שתי השתלמויות לועדים המקומיים .התקיימה ישיבה מצוינת עם
עו"ד עמית יפרח .התרשמנו שיש לו ידע אדיר בתחום ,סיכמנו איתו שנביא אותו שוב לפגישה עם
הועדים המקומיים ונפנה אליו שאלות.
שותפות  - 2111במסגרת ביקור של ראשי הפדרציה במועצה התקיימו מספר מפגשים וסיורים
בתחומי המועצה אשר בשיאם קיימנו אירוע חגיגי רב משתתפים בנתיבות .בפגישותינו ובישיבות
שקיימנו עימם דיברנו על העמקת הקשר בין הקהילות .אנו מבחינים כי הנכונות שלהם גדולה וחשוב
להם מאוד הקשר עם המשפחות ביהדות פילדלפיה.
מושבי הנגב – במסגרת ישיבות הנהלה ודיונים בועדות הכספים של "מושבי הנגב" החלטנו לבחון
כיצד אנו יוצרים גידול משמעותי בהכנסות של החברה ומצד שני מצמצמים בהוצאות שאינן מחויבות
המציאות ,תחום מושבי הנגב מצוי בסדר עדיפות גבוה הן בעיניי והן בעיניי ראש מועצת מרחבים .
פגישות  -התקיימו פגישות עם ארבעה ראשי רשויות של מועצות "עוטף עזה" בנושא תקציבי
העוטף ,עמותת התיירות ,ובנושא שימעונים ובעוד ממשקים שונים הקשורים לארבעת הרשויות,
ברגע שירקמו עור וגידים נעדכן אתכם.
התקיימה ישיבה עם מפעל הפיס כרגע הכספים לשנת  2113ו 2114-הופנו לטובת היכל התרבות.
כמובן שבקשתנו היא להקצאת כספים מעבר לכך לטובת פרוייקטים טובים וחשובים.
פנינו למס' גורמים למימון להיכל תרבות אנו נתעכב עם הפתיחה ע"מ לנסות להפנות את ה 2-מיליון
שקל של הפיס לישובים ולא להיכל תרבות.
קק"ל  -התקיימה ישיבה טובה עם קק"ל בסיועו של יצחק אליה .בישיבות אלו הועלו מספר נושאים
לשת"פ מולם ,כגון -טיפול עומק ביער שרשרת ,כביש גישה ליער ,הקמת אמפי ושדרוג הכניסות
לישובים.
במסגרת זו אנו הבהרנו לקק"ל כי אנו מעוניינים בהעמקת הקשר עימם ושת"פ בפרויקטים השונים .
כחלק משת"פ עם קק"ל התקיים טקס לילדי כיתות א' ביער שוקדה אירוע שהצליח מאוד לשמחת
כולנו.
נפגשנו עם משרד החקלאות – קיבלנו סקירה על היכולת של משרד החקלאות להשתלב ולסייע
בישובים וכן הועלה נושא הסיוע לקידום ועדה חקלאית לטובת החקלאים ,קיבלנו הסברים שונים
לתחומי "פיתוח הכפר" עליו משרד החקלאות ממונים בשנים האחרונות ולצורת הבקשות שניתן
להעביר ( במסגרת קולות קוראים ,המופצים בתחילת שנת תקציב ).
אנשי קרן היסוד היו פה מס' פעמים אנו מנסים לקדם את נושא קירוי וחימום הבריכה הכשרת חדר
הכושר ,מצאנו אוזן קשבת אצלם ונעדכן.
נפגשנו עם מנהל יח' סביבתית מר שחר יסינובסקי– גם עימו דנו בקשרים של היחידה הסביבתית
למועצה  ,במקביל לפגישה זו בנושא איכות הסביבה ,קיימנו ישיבה עם מנהל המשטרה הירוקה
והובהר לי כי ישנם אתרי פסולת בתקומה ובמלילות.מקרה כזה יכול לגרום לנו לקנס וכתב אישום.
כרגע למועצה אין אכיפה לכן איננו יכולים לקנוס אותם .אנו צריכים לבדוק את חוק העזר אם הוא
תקף חייבת להיות אכיפה – הנושא בטיפול נעדכן אתכם כשתהיה התפתחות.
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פגישה עם מנהל חב' ונוער – בפגישה זו הובהר לנו כי נחוייב לקלוט מנהל יחידה לנוער עובד מיוחד
לתחום ,כולל כל ההשלכות של זה על הישובים ,מבחינת עובדי קהילה ונוער בתוך הישובים .
דבר נוסף שנבחן בנושא הנוער והצעירים הוא גרעין נחל .
צריך לקיים דיון בנושא הם ילוו ילדים בבתי הספר ובשעות אחה"צ.
ביטחון  -התקיימה ישיבה עם עמיקם סבירסקי אחראי תחום התיישבות במשרד הביטחון – גם כאן
בחנו את השת"פ והקשרים של משרד הביטחון לסיוע בישובונו ,ובנוסף לכך הוחלט שיבוא לביקור
וסיור עם אנשי צוותו .אנו מצפים כי מעבר לצרכים שהמועצה תעלה ,גם הישובים עצמם יעבירו את
הצרכים בתחום זה לצורך קידומם.
הפרדה במקור -פרויקט הפרדה במקור החל ביישובי הפיילוט ,חולקו פחים ,בוצעה הסברה.
פחי אשפה – בישובי הפיילוט אספנו פחים תקינים ושמישים אותם נחלק אותם ביישובים אשר
עדיין לא נכנסו לפיילוט נבצע קניה מדורגת להחלפת כל פח שבור ולהתאמה לצורכי ההפרדה.
שמעונים – היינו במליאה ובשתי ישיבות נוספות .כידוע לכם נושא זה מצוי בראש סדר העדיפויות
שלנו לשיפור השירות לתושב  ,ולצורך כך בחנתי מס' תיקים מול היו"ר מר צביקה קדמן.
בשיחתנו בין היתר הצגתי בפניו מספר מקרים של פגיעה קשה בשירות הניתן לתושבינו ,בין היתר
הוצג מקרה של תושב שהגיש תכנית .בתחילה הגישו לו  4ליקויים ,לאחר חודש ותיקון הגישו 12
ליקויים נוספים .התשובה שהוא מסר היו תשובות שלא מקובלות עלי ולא אוכל לקבל מענה כזה
לתושבינו ,לסיכום אנו נדרשים במיידי לשיפור בתהליכי העבודה ובאופן ניהול ועדת שימעונים.
התקיימה פגישה עם אבי הלר הממונה על המחוז ,לגבי צורת ההתנהלות בשמעונים ,הצגנו מספר
פתרונות ונושאים שלטעמינו יכולים לשפר את המצב ,בניהם מיקום הועדה ,גודל המבנה ושינויים
בכ"א הקיים שם כיום .
כמו כן בחנו את האפשרות של הקמת ועדה מקומית בכל מועצה ,אולם כולנו מבינים את ההשלכות
הכספיות של ועדה פנימית שכזאת  .החלטתי כי ניתן לבחינת הנושא שנה בה נבחן את שיפור
השירות  ,במידה ולא יהיה שיפור כלשהו נבחן את פירוק הועדה.
כמו כן ,הועלה רעיון לגייס עובד בשיתוף מרחבים שישב עם התושבים ,יראה מה צריך ומה לא
בטרם הגשת הבקשה למנוע את הסחבת ואת חוסר הידיעה לדרישות ועדת שימעונים.
סיכום מבצע עמוד ענן – סה"כ התרשמו מאוד מפעילות המועצה ,המועצה תפקדה טוב יישר כוח.
ממד"ים  -כל נושא מיגון בתי התושבים עד  7ק"מ נבחן כעת לצורת העבודה ,אנו בקשר עם
הגורמים השונים לבחון כיצד ניתן לקדם ולקצר תהליכים לקידום הנושא.
חיים לוי – מבקשים החזר על ההשקעה בתחום עד  7ק"מ למי שלא חיכה ובנה תמיר  -ייבדק נושא
החזרת עלות כספית ע"י פיקוד העורף לתושבים שבנו ממדי"ם בתחום  7ק"מ.
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מגשימים לאומית – קיבלנו הצעה לפרויקט לילדי כיתה ט' ,אשר יעברו מיון לטובת פרויקט הדגל
של חיל המודיעין ,מי שיוגדר על ידם כמתאים יאומץ ע"י החיל.התכנית היא להכשיר אותם לקראת
גיוס לחיל המודיעין ולביצוע תוכנית של "לוחמת סייבר" .
אזור תעשיה – אנו פועלים כרגע במס' מישורים .ניקיון – בע"ה בשבועות הקרובים ינקו את אזור
התעשייה ותתוגבר משאית פינוי האשפה .ירון מטפל בשקיעות של האבנים
נפעל ללחוץ על הרוכשים לממש את החוזים ולבנות .אם המינהל ייתן יד ויהיה איום להפקעה אני
מאמין שיבנו פעולה אשר תשנה לגמרי את המקום.
טיאוט בכבישים – במסגרת מו"מ עם קבלן הטיאוט אנו מנסים להגיע להבנות ולסיכום על כך שכל
ישוב ישלם כ ₪ 1111-לחודש עבור ניקיון ישובו ואת השאר תשלים המועצה ,בימים אלה נבחן את
היכולת של הקבלן לבצע את כלל העבודות בסבבים של שבוע ונעדכנכם בהתאם.ראוי להדגיש כי
הטיאוט יתבצע ביום קבוע בשבוע.
בנושא החזר כספי לנהג אוטובוס בגין תקרית באוטובוס :החלטה – הנושא ייבדק ויובא למליאה
הבאה
דוח ראש המועצה  -מאושר
אורן – הסבר על התקציב מצגת מצ"ב

.2

מינוי מושבי הנגב ,מינוי שמעונים ,מינוי עמותת התיירות ,פארק נועם ,העמותה לטיפוח
החינוך.
מינוי תמיר עידאן ב -מושבי הנגב ,שמעונים ,עמותת תיירות ,פארק נועם ,העמותה לטיפוח
החינוך.

.1

ועדת ביקורת בישובים
מאושר – עפ"י רשימה

.5

האצלת סמכויות בישובים
כפי שהיה בהאצלה הקודמת ללא שינוי .נעשה אם יידרש לאחר בחינה מחודשת ובהמשך

.6

מינוי הרכב ועדות – נספח מצו"ב – מאושר
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.7

תבר"ים
במליאה מס'  121נכתב בטעות שהתברי"ם אושרו לסגירה  ,אנו מבקשים לתקן את הטעות
ולציין כי התברי"ם שהוצגו במליאה ההיא מאושרים לפי פירוט המצורף בטבלה.
כמו כן אנו מבקשים לאשר את רשימת התברי"ם המצ"ב ושייכים למליאה זו ,מס' . 212113
מאושרים עפ"י רשימה  -מאושר
אישור הלוואה לצורך שדרוג מערכות שאיבה ותחנות סניקה עד לגובה של  2.7מלש"ח –
מאושר

.8

אישור פרוטוקולים
פרוטוקול מליאת מועצה מס'  - 1מאושר

בכבוד רב,
_______________
תמיר עידאן עו"ד
ראש המועצה

________________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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שיבוץ חברי ועדות

שם הועדה
מכרזים
חקלאית
ביטחון/מל"ח
תחבורה ותנועה
הנחות
ביקורת
חינוך
ו.משנה  -תמיכות
ו.ערר
איכות הסביבה
הקצאת קרקע
ועדה למאבק בנגע הסמים

חברי הועדה
יו"ר
משה טויטו ,דקל חדד ,קובי צור ,גונן ברוכי(,נורית-מזכיר ,אורן– גזבר)
אלבז מאיר
אלי הנגבי ,אבי דהן ,חיים לוי ,בני עמר ,יעקב ציפלביץ ,אשר סמילה
אלי מוגרבי
תמיר עידאן רחמים חלילי ,מאיר אלבז ,וראשי מכלולים (לבדוק הרכב)
רחמים חלילי ניסים אוזן ,מנחם מועלם,שושן כהן ,משה טויטו
שושן כהן ,אבי דהן ,אורן ,נח ,שמעון עמר (גביה) עו"ד אסי
יואל חדד
ניסים אוזן ,רחמים חלילי
חיים לוי
אלי הנגבי ,חיים לוי ,יצחק אליה 2 ,נציגי ציבור
פנחס דדון
אורן ,צוקר (יועמ"ש) ,קובי צור ,אלי מוגרבי ,גונן ברוכי
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