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 דוח ראש המועצה .5

 פעילות עתידית

ולאחר מכן מופע של  1/:59ה ביום ראשון בשעה "המרכזי של המועצה יתקיים אי טכס יום הזיכרון
כזכרו מידי שנה מתמקדים בהנצחת נופל אחר . בני הנוער בנושא יום הזיכרון ובדגש לזכרו של קלימי

על אף הטכסים המתקיימים ביישובים נוכחותכם בטכס המרכזי . בשיתוף המשפחה וועדת ההנצחה
 .חשובה לנו

לארגון המקום נערכים היישוב המועצה בשיתוף . ה בשובה"השנה יתקיים אי עצמאותיום ה
 .והפעילות לרווחת התושבים

 .במרכז לוזאן כולכם מוזמנים 57:11בשעה  /115155-י המנהלים ב"יוצגו ע -תכניות עבודה

בשל חובת סיום פיטורי מורים מנהליים  /185155 -ה ב"תתקיים אי – ישיבת מליאה נוספת
 .אנו מתנצלים על לוח הזמנים הצפוף. צמצומי שעות אותם אנו חייבים לאשר לפני סוף חודש מאיו

 סקירת ביקורים

התרשמנו מאוד . יישובים 16המועצה הכי גדולה בארץ  -מועצה אזורית מטה יהודהבביקור מוצלח 
המסקנה המיידית שכבר יושמה מהביקור . למדנו הרבה דברים. מהעשייה שם במיוחד בנושא החינוך

 . היא העברת מעונות היום ממחלקת רווחה לחינוך

בנושאים עקרוניות ביקור מוצלח של סגן השר הגענו להסכמות  -סגן שר החינוך –אבי וורצמן 
קיימנו . שיפוץ מבני חינוך בבתי הספר הישנים. 1. סיוע בהפעלת בני הנוער במרכז דרור. 5: הבאים

לפחות לשיפוץ מבני באופן  ₪ביקשתי מיליון . סיור והוא ראה שהמבנים מוזנחים וישנים מאוד
ווה לפיו יעובו הצגנו מת. מועט תלמידיםמספר יש כיתות עם . ס נריה בנים"סיוע בשעות לבי. 3.יסודי

 .שלוש שנים כך שבפרק זמן זה הוא ייתן סיוע לשעותכהכיתות בתוך 

מאוד . מאוד התרשם ממה שקורה פה ומאוד נכון לעזור. איש מדהים  -מאיר כהן, שר הרווחה
כך נוכל להתקדם , מיגון מבנה משרד הרווחהשיפוץ וסוכם . 5: סוכמו הנושאים הבאים .תכליתי

ייקלט עובד  -1151ול /115לשנת " מעברים"אישר תכנית . 1. ולבניית מעליתבעניין היתר למבנה 
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להפעלת הבטיח סיוע . /. ביצוע מיד לאחר החג. שיטפל בקידום התעסוקה בדומה לשירות תעסוקה
עוד . 6. הבטיח תקציב לשלוש מועדוני זקנים מועשרים. 1. ואישר קהילה תומכת לנכים. נכיםמועדון 

הוא הבטיח . י בנט בשל מאבקים פוליטיים"פארק נועם שהתפתחותו נעצרה ע הבטיח לסייע בנושא
 .להעלות לבנט שאילתא במליאה

איציק , תמיר: נציגי מועצה, שמואל וינגלס, חזקי ישראל: ל"נציגי בל: בהשתתפות –ביקור ביטוח לאומי
 :סוכמו הנושאים הבאיםו מוצלחהיה  ביקורנוח ה, אורן, אליה

סוכם על קבלת סיוע לבניית מבנה עבור מרכז פנאי לנכים המבנה ישרת  :מרכז פנאי לנכים .5
 ".קהילה תומכת לנכים"וחברי , "מועדון מכנף", "מועדון הבית"חברי   –מספר פונקציות 

חיבור  , סוכם על קבלת ציוד וריהט עבור המועדון במבנה הקיים :לנכים פיזית" מועדון הבית" .1
בליווי וכן מר שמואל וינגלס  ידאג שיגיע נציג מביטוח לאומי שמסייעים " גלגלי דרום"לתוכנית 

 .לשיחה עם חברי המועדון על מיצוי זכויות
סוכם על קבלת סיוע לשיפוץ ציוד וריהוט למסגרת וכן תוכנית עסקית    :נכותי-מפעל מוגן רב .3

 .כולל ליווי לפיתוח תעסוקה נוספת
 .קרןפרויקט גיל הרך יוגש כפיילוט ל :פרויקט גיל הרך ./
 .סוכם על קבלת סיוע בציוד וריהוט במרכז סליגמן    :מרכז סליגמן להתפתחות הילד .1
המכתב יופנה " שבילים בקהילה"וינט בבקשה להצטרף לפרויקט 'פניה לג :תומכים קהילתיים .6

 .וינט'לשמואל וינגלס והוא ידאג להעביר לאביטל מהג
חדש נגיש בקשה  "קול קורא" ברגע שיצא :בריכה מקורה הידרותרפית וחדר כושר לנכים .7

על מנת להגיש הבקשה בהתאם ( נקיים פגישה משותפת נח שמואל)בתאום עם שמואל 
 .לקריטריונים השונים ויעשה מאמץ לסייע לנו

 .לטיפול בנוער בסיכון תוגש כפיילוט לקרן למפעלים מיוחדים "חסונים"תוכנית  .8
 

 דיווח

לכן קשה לדעת מה מכל הפגישות  ,להיסגרעומד כנראה כמפורסם  המשרד להגנת העורף
חבל . מההבטחות לא יובאו לידי מימוש חלקככל הנראה . והסיכומים שאושרו על ידם ייצא לפועל

אני מקווה שתהיה התפקחות . אך הן אינן ממומשות, שאנו מקבלים הבטחות בשעת חירוםועצוב 
הנושאים בישיבה ייתר  נושא זה הועלה בישיבה עם ראש הממשלה בין. לפני שיקרה משהו

 .שלפני החג שהתקיימה במרחבים בהרמת כוסית

עלו שלושה . אמש התקיימה ישיבת הפקת לקחים לתרגיל שנערך במעגלים -תרגיל מוסדות חינוך
, תקשורת. 1 .ביניהםוהיכן החפיפה . ס"ל מועצה או בי"חמ. מי מנהל את האירוע. 5. כשלים עיקריים

ס "הועברו מסרונים להורים מבי. 3 .ס ולראיין מורה"יהב טחשל הלוויזיבתרגיל הצליח לחדור צוות ט
ה מתרגיל לתרגיל אנחנו "ייצא סיכום והנחיות לכולם ובע. כיצד מונעים ומה נכון. ל"ללא תיאום החמ

 .יותר מתמקצעים ומצמצמים את הבעיות

לעוזרו לקדם  ראש הממשלה הבטיח להתערב ונתן הוראה -הנחת מס ליישובים שאינם בעוטף
עצמו לטפל בעניין  הבטיח כי הוא לוקח על, שר הרווחה, כך גם מאיר כהן . ל משרדו"פגישה עם מנכ

ממשלה  הפנתי אותו להחלטת. על המשמעויות והפרטים שר הרווחה בישיבה עימי עמד. כפרויקט
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יפות תחשב כולה כאזור עדמועצה שלמעלה ממחצית מיישוביה נמצאים בעוטף קובעת כי ש 667
 . לאומית

 .בעניין ונעדכן בהתפתחויות בזמן הקרוב אמורה להתקיים ישיבה עם מנהל רשות המיסים

המלצות הוועדה התקבלו לטובתנו למעט האקוטית מכולם . בהמשך לדיווח בעניין – ועדת גבולות
ל משרד התחבורה היא להעביר את "המלצת מנכ. והיא להעביר את שטחי הרכבת לנתיבות

 .אנו ממתינים להחלטת שר הפנים ואז נחליט כיצד לפעול בעניין .נתיבותהשטחים ל

ת של ההרחבות ביישובים הינם "תבעו, כיום -ת ביישובים"קליטת פרויקטור לנושא התבעו
הטיפול לוקח זמן רב ואינו , כזה םבמצב ענייני. י היישובים"י דורון ציפילביץ ומנוהלות ע"מרוכזות ע

מסקנתי בעניין שלא נוכל בכוחות הקיימים במועצה לקדם נושא זה באופן ראוי לכן הגשנו . יעיל
 . פרויקטור לעניין העסקתבקשה לחטיבה להתיישבות ל

שנת מ 51.1) לחלוקה ₪מיליון  59.1-ה הגענו ל"אנו ממשיכים לחתור למטרה וב -מושבי הנגב
ליישובים , אנו ממשיכים לפעול להגדלת הרווחים לבעלי המניות. (1151ח משנת "מלש /ועוד  1153
 .שלנו

 . לפעילות ₪ 511,111קיבלנו תוספת של  -תרבות תורנית

התבררה בעיה נוספת בהיכל והיא שבביקור של לואיס נמצא כי לחדר משאבות אין  -היכל תרבות
 .אני מקווה לסיים את העניין בהקדם. היתר

ומהווה מעצור אמיתי בפעילויות , עם בעיות רציניות, חשוב מאוד זהמאחר ונושא  -"מערבינגב "
אנו נוודא שאכן הוועדה פועלת כמצופה . לקחתי נושא זה לטיפולי האישי, בינוי ותשתית ביישובים 

 .והשירות לתושבים יהיה במיטבו

החגיגות . ותנו בנוכחותומפקד האוגדה כיבד א. התקיימו בגבעולים ושוקדה -חגיגות המימונה
  .מ לתרום לגיבוש בתוך הקהילה"עשני מוקדים התקיימו ב

שימוש : התנהגות לא הולמת של התלמידיםלאחר ". במסע זהות"ס "ביתקלה בטיול ב -נריה בנים
והעלנו  ',של כיתה יאשוחחתי אישית עם ההורים . העלבות ואנדליזם ועוד, בשתייה חריפה

 .י מנהל מחלקת החינוך"האופציות נבדקות בימים אלו ע. אפשרויות לטיפול בבעיות

בישיבות קודמות דיווחנו על הנושא ועכשיו לאחר הרצה של מספר חודשים  -השקת אפליקציה
השבוע ייצא לכל בית אב מעטפה בה יצורף . בקרב העובדים אנו מפיצים זאת לשימוש התושבים

אנו . מוש והורדת האפליקציה וכן מגנט למקרר עם פרסום מספר אחיד למועצהחוברת הדרכה לשי
אך אנו לא חוששים מכך , תעלה את רמת הפניות והביקורת, צופים שהנגשת יכולת שליחת התלונות

המערכת מאפשרת לי לעקוב ולראות את . ככל שיעלה השימוש, ונערך בהתאם ונשפר את השירות
לבדוק את שביעות , לאחר תקופה, בכוונתנו . הטיפול בהם סאת סטאטו, את אופיים, כמות התלונות

 . לעזור בקהילה וזו הזדמנות מצוינת לכך םהרצון בעזרת מועדון הבית שמעונייני
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 שתי תלונות במושב יושיבה של תושב שאמנם קיבל מענה לפנייתו אך לא קיבל  -לבדוק
 .עדכון לגבי סטאטוס טיפול

הם עבדו קשה וביצעו את העבודה . רואה ולירון על התפקוד בפגרת פסחיישר כוח גדול לתב -עמוס
החברים מצטרפים לברכות ומדווחים כי גם ביישובים אחרים העבודה בוצעה . בצורה טובה מאוד

 יישר כוח. בצורה טובה

הם אכן עבדו קשה מאוד וכאות הוקרה שלחתי לירון בערב חג . יישר כוח בשם כל המליאה –תמיר 
 .הוא עשה ממש עבודת קודש. םזר פרחי

מתברר שכל מי שהגיש . הפרגולותכל נושא ויכוח גדול סביב  קייםהיה . מתבצע כרגע -סקר נכסים
סקר שכזה לא . בגין זה בארנונה  לו מרפסת עם שתי דפנות חויב ובהיתר צוין כי ישהיתר חדש 

מרפסת 5 לפיהם פרגולההיום עד קיימות שהיו אנו ממשיכים לפעול לפי הנורמות . שנים 51 -כ בוצע
 מאושר -.תחויב בארנונהשתי דפנות וקירוי  עם

צ "י נציגי מע"ע ה סימולציה ביום שלישי האחרון"עברנו ב ,לאחר תלאות רבות -כיכר זימרת
נכנסים לעבודה אינטנסיבית מיד לאחר . זימרת תהיה דרך הפרדסהרחבה בהכניסה ל. והמשטרה 

 . החג

 דיון

מיקומו מול , ע"פתיחת בית עלמין עצמאי שאושר בתב: האופציות הם -אזוריבית עלמין  .1
, עלומים, למועצה יש בית עלמין בסעד -נתונים. אופציה שנייה להתאחד עם נתיבות. תקומה
בנתיבות מתחילים בהכנה למתחם בית עלמין חדש אף הוא . בית הגדי, כפר מימון, תקומה
לאחר מכן יהיו . 111כמות נקברים משוערת אפשרית שם נכון להיום עד  .ליזרעםבסמוך 

ניסיון להקים בית עלמין חדש בגוש מעגלים ייקח . מחויבים כבר לקבור בבית העלמין החדש
. מצעים, סוכת אבלים, קברים  11 -כהתקציב שיש לנו כרגע לעניין יספיק ל. מספר שנים

 .ח"אלש 11-511הוסיף בין שיכול ל" קול קורא"ניתן כל שנה למלא 

מהפגישה עימו הובהר לנו . רכז תחום בתי עלמין במשרד הדתות, התקיימה פגישה עם יהודה אסרף
הכספים ו ,עצה לקבל מימון לבית עלמין עצמאיכי במקרה של איחוד עם נתיבות לא תהיה זכאית המו

ת שעומדות בפנינו מה הדילמו. לא יועברו לבית העלמין המשותףהאזורי שיועדו לבית העלמין 
טמון בבית עלמין בנתיבות , או קירבה ראשונה אחרת ,למשפחות שבני הזוגבשלבי הביניים הפיתרון 

  .ויתעקשו על קבורה בנתיבות

 .בינתיים לקבור בנתיבות. לבנות בית עלמין אזורי חדש:  החלטה

 

 מאושר -דוח ראש המועצה 
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ורים לטוס לנפאל לראיין את המשתלמים לחודש אנו אמ 15ב -פרויקט משתלמים לחקלאות .3
אנו מבקשים לממן זאת באמצעות החברה הכלכלית של המועצה . כפי שדיווחנו בעבר

 .י תקציב שוטף במשק סגור"בינתיים המשתלמים יופעלו ע. "רדומה"שכרגע 

י תמיר וגם ייקח את הנושא הזה לטיפולו "אלי ועובד מועצה נוסף שיבחר ע, תמיר -יטוסו
 .תינתן הודעה טלפונית לגבי המועמד הנוסף .בהמשך

 (י תמיר"שיבחר ע)ואדם נוסף, אלי מוגרבי, טיסתם של תמיר -תמאושר

מנחם , קובי צור, דקל חדד: חברי מליאה 3בחירת : לחברה הכלכלית  דירקטוריוןבחירת  ./
 .מועלם

ה המליאה מסמיכה את תמיר לבחור מועמדים בעלי רקע בכלכל -נציגי ציבור 3בחירת 
 .שיוכלו להניע את התהליך

 . י ראש המועצה"ומועמד נוסף שיבחר ע, אורן חדד, תמיר עידאן–נציגי עובדי המועצה 

 .תמיר ואורן -אישור מורשי חתימה

 לחברה הכלכלית כמפורט לעיל ודירקטוריוןבחירת מורשי חתימה  -מאושר

ולאור המלצת תוכנית  , המתייחסת רק לנושא הספורט בהעדר עמותה -עמותת ספורט .1
, כמו כן .שהרכבה יאושר ספורט( תאגיד עירוני ) אנו מבקשים להקים עמותת, האב בספורט

 .העדר עמותה מסוג זה אין המועצה יכולה לקבל תקציבים מסוימיםב

 -נציגי ציבור 3. אלי מוגרבי, אלי הנגבי, רחמים חליל -חברי מליאה 3  -הרכב העמותה
. י תמיר"ע אורן חדד ומועמד נוסף שיבחר, תמיר עידאן -עובדים -3, י תמיר"יבחרו ע

 .  אורן ותמיר -מורשי חתימה

 לקבוע ישיבה עם קובי בעניין העברה לאליצור  . 

 
 .כמפורט לעיל דירקטוריוןבחירת מורשי החתימה והרכב  –מאושר 

 

 מאושר -פתיחת חשבון בנק לעמותת הספורט ולחברה הכלכלית .6

 מאושר -נועם דוחות כספיים פארק .7

 מאושר -הבית הגדי, זרועה, סעד  - 4152אישורי תקציב ועדים לשנת  .8

 מאושר -דורון ציפילביץ -מינוי פקח נוסף .9

 אושרמ 01% –שכר בכירים משרת אמון  –רחל זכות  .51

 .מאושר -פרוטוקול מליאה .55

 .יםמאושר –ם "תברי .54
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 הצעות לשיפור -שיפור חזות היישובים –דיון  .50

שילוט אחיד בתוך היישוב למוסדות וכן שילוט אחיד . עם היישובים נג'מציע מצי -איציק אליה
. פ עם הוועדים כדומה לתקומה וכפר מימון"לבדוק שת -בעניין מגרשים ריקים. לבתים

פנסים אחידים  -תאורה. שערים אחידים ליישובים -שערים. למצוא מרכזי פינוי -בתחום הגזם
. קים גזם ופסולת חממה בכניסה ליישוביםישנם מקומות שבעלי החממות זור .בכל המועצה

 .הדבר נותן מראה של מזבלה וזה החזית שלנו,מלבד העובדה שזה מפריע לחקלאות
 .לבדוק דחוף מלכודות ולפזר בכל היישובים -זבובים -תברואה -רחמים חלילי

 .זו הנראות שלנו, להשקיע בכניסות יפות ליישובים  -עמוס ברט
אני . זוהי השקעה עצומה. כבישים ותאורה , ם רבות במדרכות בתקומה משקיעי -אלי הנגבי

יש צורך בהסדרת הכניסה למועצה  .חושש שישובים חלשים תקציבית לא יוכלו לעמוד בכך
ר הוועד נשפטתי על כך בשל הרצון "כיו, ביישוב שלנו. בעניין פסולת חממה. מכיוון תקומה

מ לשפר את החזות לדאוג למקום "ל עעשינו הכו. הטוב שלנו לנות מקום לפסולת ניילון
השופטת לא קיבלה את הטיעונים . מוסכם ועשיתי בסופו של תהליך עבודות במרכז להבה

 .  שלנו בעניין
סכנה ביציאה מכהן לכביש  .מציאת חניות למשאיות המצב היום מאוד מסוכן -יואל חדד

 שרשרת
לעניין . מקומות המסוכניםאנו פועלים להצבת תמרורים לאיסור חניה למשאיות ב -תמיר 
העניין האבסורד הוא . ביקר במקום ואכן יש שם בעיה אופטית שר התחבורה -הכביש

נשלח מכתב אחרי התאונה האחרונה . שתאונה אשר אין בה נפגעים אינה נרשמת במשטרה
ככל הנראה תוסדר שם , פנה אף הוא לשר בעניין, יחיאל זוהר  .לשר עם תמונות מהתאונה

צ וצוותו יסיירו במקום למציאת פתרון שיוכל "ממע, הסיכום ששמעון בן לולו. התנועה
ככל שלא יימצא פיתרון כזה ויהיה מדובר בכיכר אז . השוטפתאחזקה מסגרת הלהתבצע ב

יה יש כרגע כסף לתכנון רמזור בצומת המאפ. הדבר בעייתי כיוון שמדובר בהשקעה גדולה
 . או כיכר

מבני הציבור ביישובים מוזנחים  .על פחי האשפה ניתן לצייר -שיפור הנראות -משה טויטו
 .וכן גם סביב גני הילדים

היישוב יקנה צבע והמועצה תעשה את . עשינו עבודה במספר יישובים ועלינו להמשיך -תמיר
  .העבודה אך לא במבנים המיועדים להריסה

 פעולה גורם מממן סכום נושא ר"תב' מס

21 

הרחבה קהילתית 

 הגדלה השיכון.מ  300,000       שוקדה

 חדש
החלפת רכב לראש 

  185,000       המועצה
 58.        ח מכירה"אלש 011

   ח קרן החלפת כלי רכב"אלש



 51מליאה פרוטוקול ישיבת 

 

 

 7עמוד 

 

אלי לוקח על עצמו . צ לבדיקת השילוט הירוק"יש צורך בסיור של אנשי מע -אלי מוגרבי
הכביש הראשי של  -בעניין פחי אשפה. עם שמעון בן לולו, לערוך סיור כזה לבדיקת חוסרים

יש צורך למקם את הפחים . הפחים מפוזרים ונותן נראות לא אסטטית. מעגלים אינו אסטטי
להודיע לרומן לפני יציאה .. פרצים של החניה המתוכננת בכביש זהמציע להניח במ. אחרת
אין סינון קורה שתושבים אוספים גרוטאות בחצר  -בעניין קבלת תושבים חדשים. לביצוע
 .דרוש חשיבה ופיתרון בעניין -.דבר שגורם גם לירידת ערך המגרשים, הבית

עולה כיצד להתמודד עם עלינו לגבש דרכי פ. יש במועצה תושבים עבריינים -דקל חדד
כל  .מבקש לטפל בעניין, תחנת הסעה בשרשרת ליד הבית שלי מאוד מסוכנת .תופעה זו

. יש צורך לתקן את השבילים בכל המועצה. י החברים טובים"הרעיונות שהוצעו כאן ע
שלט מואר . דגש על שערים וכניסות ליישובים. מדרכות ותאורה שנותנת אווירה טובה

 . הכוונה לעסקים מקומיים בתוך היישוב. בכניסה ליישוב
 מציע לשפר את הגינון -יהודה אלבז

 .נחשוב על מהלך ביניים עד להפיכת מחלקת גינון -תמיר
כדאי לבצע סימונים . קימים חדשמצריך שיהיה אפשר להחזיק את הגינון לאחר ש -מנחם

לכיוון נתיבות בכביש מומלץ לתלות דגלים . מעברי חציה אפשרויות חניה וכדומה, בכבישים
 .יש צורך בהגדלת בית העם בגבעולים. יש צורך בניקוש עשביה בכניסה למעגלים. המחבר

 האחת ליד הגן והשנייה למטה יותר. שתי תחנות שהיו בגבעולים ופונו -לבדוק. 
 .מבקש דגלים נוספים למושב שובה –ניסים 

 מיים וחברי האגודה לזמן ישיבה עם גוש שרשראות בהשתתפות חברי הועדים המקו
 .וחברי המליאה בעניין השערים בגוש

זה מחזק את הקשר . מבקש להמשיך בסיורים הקצרים בשטח בתוך היישובים -חיים לוי
 .ואין דבר טוב יותר מאשר להרגיש את השטח

שירותי טיפת חלב בשנים האחרונות ניתנים בדוחק רב ובמבנה מיושן עם ריח  -דקל חדד
אני חושב שהדבר אינו ראוי ואף מזיק לבריאות ילדנו . ם לא נאותים כללטחב מעיק ובשירותי

 התורים רחוקים. זה שירות ברמה שעברה מן העולם ואינה מתאימה לקדמה המודרנית
 ללמידה  וכן סיור במועצה אזורית באר טוביה, לבדוק סיור חברי מליאה באתר דודאים

 .בעניין פינוי פסולת חקלאית למשטחי בטון

 למשרד הבריאות בנושא טיפות חלב לפנות. 

 

 משימות לביצוע/ החלטות  'מס
 תאריך  
 לביצוע  

אחראי 
 הערות   לביצוע

לבדוק תלונות בהם טופלה הפניה אך לא קיבל המתלונן   .5
 בהקדם (מושב יושיביה. )הודעה על סגירת טיפול

 /נורית
 אירית

 

בפרויקט משתלמים  שיצטרף לטיסהמועמד נוסף  ל .1
 מעקב לשכה  הודעה טלפונית לחברים. י תמיר "בחקלאות ייבחר ע
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 משימות לביצוע/ החלטות  'מס
 תאריך  
 לביצוע  

אחראי 
 הערות   לביצוע

 -נציגי ציבור לדריקטוריון החברה הכלכלית 3בחירת   .3
 מעקב לשכה  .י תמיר"ייבחר ע

 מעקב לשכה  י תמיר"ייבחרו ע –עובדים לעמותת הספורט  3בחירת   ./

  לשכה  קביעת פגישה עם קובי צור בנושא קבוצת אליצור  .1

צ יחד עם אלי מוגרבי לבדיקת שילוט הכוונה "סיור מע  .6
  למועצה וליישוביה 

/נורית
 מעקב הנדסה

בדיקת אפשרות למיקום פחי אשפה במפרצי החניה   .7
  הנדסה  בכביש ראשי במעגלים

  ירון  לבדוק תחנות הסעה שפונו מגבעולים  .8

לזמן ישיבה עם גוש שרשראות בהשתתפות ועדים   .9
  דורון  ואגודה וחברי מליאה בעניין שערים בגושמקומיים 

51.  
  לארגן סיור מליאה באתר דודאים

 /נורית
 דורון

 

 ע "ר במועצה אזורית באר טוביה ללמידת מחלקת השפסיו  .55
 בעניין פינוי פסולת חלקאית למשטחי בטון

  נורית 

  נורית  בעניין טיפות חלב הבריאותלשלוח מכתב פניה למשרד   .51

  מוטי  מכתב לאבי וורצמןלשלוח   .53

 

 ,בכבוד רב

_______________       ________________ 
 חדד-תמיר עידאן               נורית כהן   

 ראש המועצה            מזכירת המועצה 

 
 

  57:11בשעה  /5155/באייר ' התקיים אישור טלפוני במועד ד -אישור טלפוני
בוועדה לתכנון ובניה " שדות נגב"לנציג המועצה האזורית , ראש המועצה, למינוי תמיר עידאן

 פה אחדמאושר  –"( שמעונים"בשמה הקודם כונתה "  )נגב מערבי"מרחבית 


