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כח' באייר תשע"ד -שדות נגב

נושאים לדיון:
פרוטוקולים.

 .6פיטורי מורים  .0בריכת שחיה  .3תברי"ם  .2אישור
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משתתפים :חיים לוי -מ"מ יו"ר ,פנחס דדון ,איציק אליה ,ניסים אוזן,
אלי הנגבי ,עמוס ברט ,יהודה אלבז ,מנחם מועלם ,שושן כהן ,דקל חדד
אלי הנגבי .אלי מוגרבי ,רחמים חלילי.
חסרים :תמיר עידאן -יו"ר המועצה ,אבי דהן ,משה טויטו ,יואל חדד,
קובי צור.
נוכחים  :מוטי אדרי -מנהל מחלקת חינוך ,נורית כהן-חדד -מזכירת
המועצה ,אורן חדד -גזבר.

 .6דבר תורה -פנחס דדון
 .0ברכות .6 -ליום ירושלים,

 .2נשלחת לכולכם דרישת שלום חמה מתמיר ,הם מתקדמים שם ועושים עבודה טובה
 .3לדקל חדד ליום ההולדת ולהולדת הבת מזל טוב ,ותודה רבה על הפינוק והאירוח
 .4לאלי הנגבי מזל טוב ליום ההולדת לעוד הרבה שנים טובות
 .5רפואה שלמה לאלי מוגרבי
 .1משתתפים בצער משפחת עידן
 .7כללי-
חיים לוי -בקשה לדון בנושא נוסף שאינו על סדר היום בנושא בריכת השחייה.
סגן שר הדתות השיג  3תקנים של רבנים למועצה ליישובים :סעד ,שובה וכפר מימון .תודתנו
וברכתנו לשר על כך.
איציק -ההתיישבות קיבלה  10תקנים .שכר הרבנים בחודש הבא יעודכן ב.3/% -
 .8אישורי פיטורי מורים מנהלתיים-
מוטי -ישנם שני סוגי פיטורי למורים ,מנהלתיים ופדגוגיים .השנה יש לנו רק פיטורי מורים
מנהלתיים של מורים המועסקים בשנה הראשונה והשנייה .המשמעות היא שמורים לאחר
שנה שנייה ובעלי תעודת הוראה לא ניתן יהיה לפטר מנהלתי אלא רק פיטורים פדגוגיים
מאחר והעובד הופך למועסק קבוע.
ע"פ ההסכם הקיבוצי על המועצה להוציא מכתבי פיטורים לא יאוחר מסוף חודש מאי בכל
שנה .ישנם מורים שלא יחזרו לעבוד בשנה הבאה.
פיטורי מורים ע"פ רשימה המצ"ב בנספח -מאושר
.9

בריכת השחייה -אופן הפעלתה דיון -בריכת השחייה תופעל ע"י זכיין שזכה

במכרז ופתיחתה תחל אי"ה ב .651562-אנו מבקשים לקיים דיון על אופן הפעלתה .האם
כדאי או לא להפעילה בימים מעורבים מה שנקרא יום משפחה.
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רחמים חלילי -כשפתחו את הבריכה המליאה החליטה מעורב ולאחר השפעה של רבנים
שינו זאת לנפרד .הייתה תקופה שנפתחה מעורב כמדומני בשנה שעברה.
שושן כהן -במליאה הקודמת הנושא עלה והוחלט לצאת לסקר .אם הבריכה נפתחת
ובהמשך יחליטו לשנות ישנו .ממליץ לעשות סקר .קשה להחליט בחמש דקות.
מנחם מועלם -מבקש להוסיף את יום שישי כיום לשחייה מעורבת .אם לא ילך לשנות
בהמשך.
מצטרפים לדעתו של מנחם :דקל חדד ,ניסים אוזן ,גונן ברוכי.
אלי מוגרבי -כשהקימו את הבריכה תמיד היו התלבטויות .בשנים האחרונות ,כשהופעלה
באופן נפרד ,הפכה הבריכה להיות בריכה המשרתת את תיפרח ונתיבות .תושבי שדות נגב
לא נהנו ממנה כלל .צריך למצוא שילוב משפחות וגם נפרד .פעמיים בשבוע מעורב ובשאר
נפרד .הסקר ייקח זמן לכן צריך כבר להחליט .אפשר למצוא את שביל הזהב.
פנחס דדון -אני סובר שהבריכה צריכה להיות נפרדת .הציבור שלנו עם אוריינטציה עם
מסורת .לא צריך לעשות אותה מעורבת .עד כה היה כך .אין טעם לפריצת גדר .נהיה צמודים
להלכה .אין טעם לנהוג אחרת .כדי ליהנות בבריכה לא חייב להיות שתהיה בהכרח מעורבת.
אין צידוק לכך .אין טעם ליצור ויכוח .מה שהיה סטאטוס-קוו אין טעם לפרוץ אותו.
איציק אליה -אני חושב שצריך לבדוק כמה משתמשים בבריכה משדות נגב .אנחנו צריכים
לתת מענה לתושבי שדות נגב .יש דרישה מהשטח ליום מעורב למשפחות .יש מקום לכך
הוא יל והנושא רגיש ,כדאי שראש המועצה יהיה ונחליט בישיבה הבאה .כרגע ימשיכו לנהוג
כפי שהיה עד כה .אח"כ נקיים ישיבה נוספת בעניין ועל סדר היום.
אלי הנגבי -בתחילה הייתי בבריכה והייתי מרוצה .אם מדובר על יום משפחות ,זה רק
שישי .בתקומה אנשים עושים מנוי בברוש .אני חושב שיש מקום לקיים יום משפחות אחת
לשבוע .אם נדחה את האפשרות לפתיחה מעורבת נפספס את התושבים שעושים מנויים
בבריכות סמוכות.
עמוס ברט -על אף שקשה לי להתנגד לפינחס ,מורי ורבי ,לדעתי צריך להיות שעות לפי
חלוקה ,נשים  ,גברים ,משפחות ,כפי שעושים בקיבוץ .אני בעד הצבעה .אם תמיר יחליט
אחרת ,יביא לדיון .למה לדון פעמיים?!
מאיר אלבז -אני מסתכל על כך אחרת ,אם נלך לפי שעות בריכה תהיה בעיה כלכלית .אני
חושב שצריך פעם בשבוע למשפחה ,כך גם לא תהיה פגיעה כלכלית בקבלן.
חיים לוי -ידעתי שהנושא בעייתי והוא הובא לידיעתי בשעה  .61://הלך הרוח לארגן יום
משפחה .תמיר יחזור בשלום בע"ה ויזמן ישיבה בנושא .סיכמתי עם תמיר לפני הישיבה
שנקיים דיון ,נשמע את הלך הרוח ונעביר אליו את האינפורמציה ונתכנס בעוד מספר ימים.
ותמיר יביא את הדברים להכרעה.
 החלטה -לקבוע מועד לדיון בנושא בהקדם.
 .61פרוטוקול מליאה  -65מאושר.
אלי מוגרבי  -תיקון ביצוע לנאמר בפרוטוקול .אלי מוגרבי לא טס לשליחות ובמקומו טס
אורי אילן.
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.66

אלי מוגרבי -דיווח שנת שמיטה בחקלאות  -ב 651-יתקיים כנס בשדות נגב

לחקלאים בנושא השבתת המשקים ופיצוי כספי בעניין .היתר מכירה של החקלאים שלנו,
גם מחכירי השטחים ובעלי זכויות בקרקע חייבים לחתום על מכירה יינתנו מענקים של
 2/%לגידול מצעים מנותקים .אוצר בית דין -ישנם  3הכשרים.
הכנס מיועד לכל החקלאים ומי שמעוניין אוכל לתת לו מודעת פרסום לתליה.
השליחים שלנו לוויאטנם -החבר'ה נמצאים שם בטירוף וכבר טסו  6טיסות ונותרו להם עוד
שניים .הם נחתו בקטמנדו ומשם טסו .בטיסה פנימית בנפאל הם הספיקו לראיין 62/
משתלמים .אירחו אותם יפה .הם התרשמו לטובה .הסיור מוצלח והם עובדים קשה .היום
ומחר הם בהנוי וייטנאם

נפגשים עם ראשי האוניברסיטאות וחותמים על מזכרי הבנות

לשיתוף פעולה והם אמורים לנחות ביום שישי בבוקר .הוועדה הבין משרדית הבהירה לנו כי
הם מעוניינים לתת את המשתלמים לשדות נגב בלבד ולא למרחבים ובני שמעון .תמיר ואורי
הצטיידו בסרטונים שיווקיים שמסייעים לשיווק החקלאות שלנו .התכנית היא שהמשתלמים
יעבדו  /ימים בשבוע במשקים החקלאיים ויום אחד ילמדו.
 .62שושן -מבקש לבדוק בדחיפות מה קורה עם מעונות היום בזמרת  ,ע"מ שההורים לא
ירשמו במקום אחר.
 .63גונן -מבקש לדאוג לא רק לחקלאים אלא גם לבעלי העסקים האחרים.
 .64תברי"ם – מאושרים.
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תאריך
לביצוע

בתוך מספר ימים
לתאם ישיבת מליאה בהקדם בנושא הפעלת הבריכה
ובהתאם ללו"ז יו"ר

אחראי
לביצוע

הערות

נורית

חיים לוי -תודה רבה לכולם על הטרחה והשותפות.
בכבוד רב,
_________________
חיים לוי
מ"מ יו"ר

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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