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דוח ראש המועצה

בחירות לכנסת ה -20-שמח לבשר לכם כי ,שדות נגב הכפילה את כוחה בליכוד ,ראש
הממשלה התקשר להודות באופן אישי.
לאחר שיחולקו התיקים נראה איך מתקדמים בנושא הטבות המס וכן בנושא המיגון.
מעון יום תושייה – כזכור ,נושא בניית מעון יום ממוגן חדש בתושייה ,מטופל על ידינו כבר
מתחילת מבצע "צוק איתן"  ,מאז חודש יולי  .2014למרות ההבטחות חוזרות ונשנות ,עניין
המעון טרם הגיע לפתרון .הנושא מתקדם מאוד לאט והמעון טרם מוגן.
איציק אליה – מציע לעלות לתקשורת.
יום מעשים טובים -יום מעשים טובים שהתקיים בכל רחבי המועצה היה מרגש מאוד
ההירתמות מרשימה מס' ימים גדושים

של נתינה .מחמם את הלב יישר כוח לעוסקים

במלאכה!.
משרד הבינוי והשיכון – התחלפה הנהלת מחוז דרום של משרד השיכון .לאחרונה אירחנו
את מנהלת המחוז ,סגן וצוות האגף לבניה כפרית .העלנו מס' בעיות הזקוקות לטיפול על
ידינו ובקשה לבחינת נושא השלמות כספי פיתוח ,עבור הרחבות קהילתיות בהן הישוב
נקלע למצוקה כספית .מנהלת המחוז הבטיחה לבחון זאת ונקבעה ישיבת המשך על מנת
לבחון בצורה פרקטית ,את דרך ההתקדמות בכל יישוב.
השתתפות בסמינר ועדים של תנועת המושבים – הסמינר התקיים בים המלח ובו
השתתפו חקלאים וחברי ועדים .התקיימו הרצאות מעניינות לאורך כל ימי הסמינר ,בנושאים
בהם מתמודדים הוועדים המקומיים והאגודות החקלאיות .בין היתר ,הרחבות יישובים ,יחסי
גומלין בין אגודות חקלאיות לוועדים מקומיים וכדומה.

2

התבקשתי להרצות ואכן העברתי הרצאה בנושא "צוק איתן" ,מה עבר עלינו לאורך כל ימי
הלחימה ,ואיך טיפלנו בנושאים שעמדו על הפרק ,תוך התייחסות לעמידה האיתנה של
התושבים לאורך זמן.
בכוונתנו כאמור לקיים סמינר מעין זה ,בצורה ייחודית להנהגות היישובים במועצה.
אסטרטגי – לצערי ,הרצון שלנו לקדם את כל נושא התבעו"ת הן בתעסוקה והן בהרחבות
הקהילתיות לא מתקדם כמתוכנן .משרד השיכון דוחה פגישות ואנו לא מצליחים לקדם אם
העניין .כרגע אנו בוחנים חלופות לנושא הפרויקטור .
מיגוניות – לאחר פסח בע"ה יחולקו המיגוניות ביישובים במסגרת תרומת "קרן היסוד".
ועדת איתור לנשיא מכללת חמדת הדרום  -פרופ' אבי לוי מסיים את תפקידו .הוקמה
ועדה לאיתור מועמד מתאים .לאחר מכן ימונה בנוסף גם מנכ"ל .אנו לקראת סיום התהליך.
אני רוצה שהמכללה תהיה "פנינה" של המועצה אשר תשאב כוחות ותושבים .עמוס ברט–
מבקש להצטרף לוועדת האיתור.
ועדת גבולות – הוועדה מתנהלת ובמקביל מתנהל מו"מ – נעדכן בהתפתחויות
"נגב מערבי" "/שמעונים"– ישנו שיפור משמעותי בשירותים הניתנים על ידם ,אך עדיין לא
אופטימלי ,אנו נמשיך ונייעל את הוועדה לטובת תושבנו.
פרסום -חברים המעוניינים לפרסם נושאים שונים בשישי אישי מוזמנים לפנות אלינו
לדוברות או ללשכה.
תחנות הסעה -מנהל מחלקת תחבורה יעקב בן לולו ביצע מיפוי של נושא תחנות ההסעה
והמפרצים הנדרשים להן.
לגבי תחנת הסעה על כביש  ( 25כביש שרשרת) מע"צ מתכוונים כנראה להוריד את
התחנה בלי לעדכן ביקשנו לבדוק זאת שוב.
צומת  - 2444בית אריזה אושרה היום סופית לעבודה אחרי פסח יבצעו הסדרים זמניים.
דוח ראש המועצה – מאושר פה אחד
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אלבז – בי"ס בית הגדי  -מבקש להעלות את נושא רישום הילדים לביה"ס בית הגדי
לטענתו -יש עניין שהילדים לא נרשמים לשם בגלל המנהל ,החינוך רמת הלימודים .מבקש
לבדוק זאת מול ועדת חינוך  ,לטעמו הילדים עוברים לבתי"ס חילוניים עקב כך.
תמיר – הנושא יועלה בוועדת חינוך

נספח תברי"ם  -מליאה מס' 26
.
מס' תב"ר

1433
חדש
חדש
חדש

נושא

סכום

רכישת רכב
קב"ט
הצללות ביה"ס
סעד
רכישת מקני
שעשועים
וספורט

300,000

מפרצים לתחנות
הסעה

203,000

סה"כ

35,000

גורם מממן

פעולה

קרן להחלפת כלי רכב

הגדלה

קק"ל

1,600,000

משרד הפנים
תחבורה ,182,700 -קע"פ
₪ 20,300

2,138,000

נספח תברי"ם  -מליאה מס' 26

סיכום החלטות  /משימות לביצוע

מס'

.1

דוח ראש המועצה -מאושר פה אחד

.2

צירוף עמוס ברט לוועדת איתור לנשיא המכללה
ת

.3

תברי"ם -מאושרים פה אחד

.4

תאריך
לביצוע

אחראי
לביצוע

הערות

ה

.
בכבוד רב,
______________

_______________

תמיר עידאן

נורית כהן-חדד

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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