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דוח ראש המועצה

גאווה מקומית -גננת של גן יושיביה ,קיבלה את פרס החינוך הדתי הארצי לגני ילדים .
יישר כוחה ומזל טוב! .ב"ה בכל שנה יש לנו מוסד אחר המקבל פרס חינוך ארצי.
חילופי תפקידים בנגב מערבי  -הוצב פקח חדש עבור יישובי שדות נגב ,לאשכול מערבי
"שמעונים" לשעבר( .במקום לואיס) .אנו מאחלים לו בהצלחה.
הצלחה פורצת דרך -כזכור ,בסיכום שנה הקרנו סרטון בו הוצגה עבודת חקר בנושא
"מושית השבע" של ביה"ס מעגלים ,הסרטון הינו פורץ דרך בלמידה משמעותית באמצעות
הפקת סרטון קצר המביא לידי ביטוי תוצר של מחקר וידע – מארזים דיגיטאליים .כשהראינו
את הסרטון למנכ"ל "אפל" באנגליה הוא התרשם מאוד מהתוצר .החוג מועבר ע"י מדריכים
מבצלאל .במהלך השנה הזו ,אנו רוצים להפיק שני סרטונים :אחד קהילתי והשני על מחקרים
הנעשים באולפנת צביה בתקווה בע"ה להעצים את הדבר .סרטון כזה עולה בשוק הפרטי
כ 20-אלף דולר ,מדובר בפרויקט דגל .בכוונתנו לפרסם "קול קורא" לחוג הבא.
דרום אדום – אנו מסכמים בשביעות רצון רבה ,ארבעה ימי שישי מלאים ומוצלחים אשר
בשיאם המרוץ לזכרם של מרווה בביאן ודניאל טרגרמן .האירוע היה מרשים ויפה פעילות
מסוג זה ,תורמת באופן חיובי למיתוג המועצה  .תודה לכל מי שעסק במלאכה!.
הסעות -כזכור דיווחנו על מימון הסעות מיישובי המועצה לשער הנגב ישירות וללא עצירות
איסוף  .כרגע ,התקציב אושר אצל מנכ"לית משרד החינוך .המשמעות מבחינת התלמידים
שנסיעה של כשעה וחצי מתקצרת לנסיעה ישירה של רבע שעה לכל היותר ואנו מונעים
המתנה מסוכנת בטרמינל .
פעילויות הפגה -לאחרונה התקיימו מספר פעילויות הפגה לשחרור מתחי צוק איתן .
הפעילויות התקיימו עבור חברי צח"י שהתייצבו והתנדבו ביישוביהם לאורך כל הלחימה וכן
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עבור עובדי המועצה שהתייצבו לעבודה בנוכחות מרשימה לאורך כל המבצע .ההפגה היתה
מועילה ,מגבשת ומלמדת.
תורמים -קהילת ריו ,חנכה בטקס מרשים את הממדי"ם בקמפוס .בהזדמנות זו אישרו את
שיפוץ גן המדעי .הגן בע"ה יהפוך לאטרקטיבי יותר ויכלול לצד מבנה עם חדרי פעילות,
חצר והצללות על כל המתחם .הסטאטוס כרגע הוא הכנת אומדנים ויציאה למכרז.
הדובדבן שבביקור היה הודעתם הדרמטית ,כי קהילת ריו  ,שהיא קהילה חזקה וציונית ,
מאמצת לכל דבר ועניין את "שדות נגב" .בכוונתנו לקיים עמם קשרים טובים ומועילים
לרווחת כולנו.
פרס ניהול תקין – גם השנה ב"ה קיבלנו פרס ניהול תקין  ,זאת על אף השנה הקשה
והמורכבת מבחינה תקציבית שעברנו כתוצאה מתקופת המלחמה והוצאות לא-צפויות.
יישר כוח לכולם!.
ועדת גבולות – עדכון
לאור בקשתנו לרווח את דיוני וועדת הגבולות ולאפשר לנו להתכונן כראוי ולהגיב עניינית
לטענות נתיבות הריני לאשר לכם כי בקשתנו התקבלה ותאריכי הוועדות התרווחו  ,יו"ר
הועדה מתייחס ומבין שלא מדובר ברשות "עשירה" ,ולא יוכל להעביר מעניים לעניים .כרגע
מתנהל מו"מ ההצעה שתתגבש תובא למליאה.

החלטות ממשלה .7-14 ,4-7 ,0-4
פרויקט שיקום התשתיות אשר תוכנן להתבצע מיד לאחר מבצע "צוק איתן" ,תוכנן בתחילה
להתבצע ע"י החטיבה להתיישבות של הסוכנות .לאור הבעיות אליהן נקלעו בחטיבה ,הנושא
מתעכב ואנו בוחנים חלופות לקדם את הנושאים החשובים הללו.
ביישובים שבטווח  0-4ק"מ סעד ועלומים –יבוצעו העבודות באופן מידי ,ואנו ממתינים
להתפתחויות מול החטיבה  ,אעדכן ברגע שיהיה מידע חדש.
ביישובים שבווח 4-7-ק"מ – הכספים עדיין מעוכבים באוצר ,אנו מתכוננים לביצוע תכנון
ובע"ה הביצוע מתוכנן לקראת קיץ  .2015גם כאן ברגע שיהיה מידע חדש אעדכן.
 7-15ק"מ – תקציבי שיקום התשתיות מחוץ "לעוטף עזה" בשלב זה התקבלו כספים
חלקיים ושאר התקציבים מעוכבים באוצר.
יש לזרז את ריכוז בקשותיכם ולשם כך שכרנו את שירותיה של חברת "מירב הנדסה"
( שמעון פחימה) נא עדכון הוועדים לבחירת הפרויקטים אותם הם מעוניינים לקדם.
בנוסף לתקציבי החלטת הממשלה עבורנו ישנם כספים נוספים העתידים לצאת לביצוע
במסגרת "נתיבי ישראל" ,מדובר בפרויקט -כניסות ליישובים .אנו מעוניינים למקסם כספים
אלו על מנת להותיר כספים מפרויקט "כניסות לישובים של קק"ל" ולבצע בהם פרויקטים
נוספים.
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צומת כהן וצומת אזור התעשייה – ניתן אישור עקרוני לביצוע שני הכיכרות .התכנון ייקח
חצי שנה .חב' נתיבי ישראל אישרה ביצוע הסדרה זמנית במקום,

כיוון שישנם במקום

תאונות תכופות.
קב"ט מוס"ח -קלטנו לדרישת מ .החינוך קב"ט מוסדות חינוך – אליאור כהן תושב מושב
גבעולים .הבחור עם עבר קרבי מרשים .בחור נמרץ אשר ישמש בשלב הבא גם כפקח
במועצה ,ע"מ להרים רמה את כל נושא הפיקוח .אנו מאחלים לו הצלחה רבה.
מועצה דתית – נכנס חשב מלווה .בשל קשיים מול מ .דתית הם התחייבו לכסות את
החובות לאחר כניסת חשב מלווה .בפועל הם לא עושים זאת .כרגע תכנית הבראה לא
מאושרת עד להצגתה בפני מנכ"ל המשרד ובפנינו .
חלוקת מלגות -שני טכסי חלוקת מלגות בהיקף כולל של  300אלש"ח לסטודנטים בתמורה
להתנדבות בקהילה .לסטודנטים הגרים בטווח  – 0-4ניתן סכום נוסף לבקשת התורמים.
מלגות נוספות –השנה הצלחנו לגייס כספים גם עבור לימודים שאינם אקדמאיים ,לשם כך
נעזרנו בפרויקט שיקום שכונות ובחבר המליאה יואל חדד ,שסייע בעניין .הסכום אשר הועמד
לרשותנו הינו כ 35-אלש"ח ללימודי תעודה .
מטה למטה -לפני כחודשיים התחלנו מפגשים עם היישובים .בכל יום ראשון מנהלי
המחלקות ואנוכי נפגשים עם יישוב אחר ,ניתנת התייחסות ותשובות לצרכים המועלים
במקום .נושאים מורכבים נכנסים לתכנית ארוכת טווח.
סיור שטח -התחלנו לבצע סיור רגלי ביישובים ,כשהולכים ברגל רואים את השקיעות
במדרכות ,מנורות שבורות ,מתקנים וכיוצ"ב .אנו פוגשים תושבים וממה שאני מתרשם עיקר
הבעיה ביישובים זה הגינון גם ברמה הבסיסית.
כניסות לישובים – קצת נעצרנו כיון שחלק מהתכנונים לא היו טובים מספיק .כגון:
בגבעולים תכננו קשתות שאינן קיימות .אנו מקווים להתגבר על כך ולסיים את הכניסות
שיתנו חזית מכובדת ומרשימה ליישובים
בריכת השחייה  -בישיבה הבאה נקיים דיון על בריכת שחיה.
משתלמים – התכנסה ועדה שבאה לדון בנושא היקף המשתלמים ופעילותם .סוכם שלא
מגדילים את היקף המשתלמים .ההערכה היא כי נגיע ל 200-משתלמים לכל היותר.
אלי מוגרבי – מרחיב בנושא המשתלמים הוחלט שלא מוסיפים מעבר למה שיש לנו .עשינו
סיור במשקים באזור והם שיבחו מאוד את הפרויקט שלנו .השתתף אתנו הפרופ' מהמו"פ
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הם הבינו שהמרכז משתלמים מאוד רציני .אנו מעוניינים שפרויקט זה יהיה רווחי.
מושבי הנגב – דיווח על חלוקת רווחים לפי ישובים.
יהודה אלבז – יישר כוח ליצחק אליה ולראש הראשות על ההתייעלות התוצאות.
יואל חדד – לאור הדיווח אני מבקש לבצע מקצה שיפורים ותיקון בוועדה לצדק חברתי.
ערבות בנקאית -לצורך ביצוע עבודות בכביש מע"צ אנו נדרשים להנפיק להם ערבות
בנקאית .אנו מבקשים לאשר ערבות ע"ס כ 350-אלש"ח לטובת הפרויקט ,אישור המליאה
צריך את אישורם הסופי של משרד הפנים.
הנפקת ערבות בנקאית עבור מע"צ  -מאושרת
דוח ראש המועצה – מאושר פה אחד
2
 .2אלי יגנה דו"ח ביקורת 2013
הנגשה – מסירת גן שרשרת התעכבה בשל פער בין האומדן לביצוע .מדובר באומדן של
מעל  200אלש"ח  .משרד החינוך אישר סביב  100אלש"ח .לכן המועצה תקצבה וביצעה
דברים עיקריים והכרחיים ,על אף הפער במימון באופן משמעותי.
ממונה על מאגרי מידע – בינתיים הנושא סודר ונרשמנו כמאגר מידע.
רכז נגישות – המועצה מינתה רכז נגישות.
המועצה נמצאת בתהליך תכנון למעלית בכניסה למבנה המועצה המרכזי .מעתה והילך,
מחלקת הנדסה תיתן דגש לכך ותכלול בכל פרויקט הנגשה .כרגע ,מנסים למצוא פתרון
נגישות לבתי העם בישובים.
מח' רווחה – הובטחה ותוקצבה מעלית למבנה מחלקת רווחה .מאחר ולא נמצא היתר
לבניין הנושא מתעכב  .סטאטוס -לאור העדר היתר לבניין יש צורך בבניית שני ממ"דים,
משרד הרווחה הבטיחו עזרה .כרגע אנו חושבים על בניית אגף חדש שיכלול את מחלקת
הביטחון ,רווחה וחוסן .מימון נדרש של  4מיליון  ₪ביקשנו תכנית העמדה.
לצורך מענה מידי להנגשה ,מחלקת רווחה תקבל בקומת הכניסה תושבים להם נדרש
נגישות( .משרדי סוכנות הביטוח פונו).
הנחות חינוך -טופל והועבר לשיקול והחלטת ו .הנחות.
אלי מוגרבי -עדכון בנושא חקלאים ,מענקים והשקעות

 .3תברי"ם

מס'

נושא

סכום

גורם מממן

פעול
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תב"ר
חדש

המשך הפרדת פסולת במקור

המשך הפרדת
פסולת במקור
מעגל תנועה
סעד

מעגל תנועה סעד
חדש
שיקום כבישים ומדרכות-צוק איתן
חדש
סקר אנרגיה
חדש
רכישת פחי אשפה 2014
חדש
פרויקטים להגדלת הכנסות עצמיות
חדש
רכישת מתקני משחקים
חדש
שיקום כבישים ומדרכות 2014
חדש
 1415מיגון מבני קשישים ונער בשיכון

2,600,000
40,000
50,000
50,000
347,000
100,000
557,560

 1417תכנון כניסה לאזה"ת
טיפול במים באזה"ת
חדש

125,000
50,000

סה"כ

המשרד
הסביבה

להגנת

משרד הפנים
משרד הפנים
משרד הפנים
משרד הפנים
משרד הפנים
משרד הפנים
משרד הפנים
הגדל
משרד הרווחה
התחבורה
משרד
 ,₪ 112,500קע"פ
הגדל
₪ 12,500
קרן פיתוח לאזה"ת

3,919,560
תברי"ם -מאושרים פה אחד

 .4פרוטוקולים מליאה 24
מס
'

– מאושר פה אחד
תאריך
לביצוע

סיכום החלטות  /משימות לביצוע

אחראי
לביצוע

הערות

 .1דוח ראש המועצה -מאושר פה אחד
ת
.2
תברי"ם -מאושרים פה אחד

 .3פרוטוקול מליאה  24מאושר פה אחד
.4

ה
לבדוק התקנת שעונים לצריכת מים באזור התעשייה

אורן

.5

לקיים דיון בנושא הבריכה בישיבה הבאה

נורית

 .6ערבות בנקאית -עבור מע"צ -מאושר

אורן

בכבוד רב,
______________

_____________

תמיר עידאן

נורית כהן-חדד

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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