פרוטוקול מליאת מועצה מס' 35
מיום 04/02/16
נוכחים:
תמיר עידאן ,אלי מוגרבי ,אלי הנגבי ,עמוס ברט ,משה טויטו ,ניסים אוזן ,חיים לוי ,קובי צור,
מנחם מועלם ,שושן כהן ,יצחק אליה ,רחמים חלילי ,יהודה אלבז ,אבי דהן ,פנחס דדון ,אורן חדד,
עדי שקלאר.
סקירה תמיר:
 .1נקדים במילות צער ותנחומים למשפחת  ...בגבעולים ונאחל החלמה מהירה לאורטל ביתו של
מאיר יפרח.
 .2נפתח את ישיבת המליאה בהקרנת סרט קצר אשר בוצע ע"י נוער בית הגדי ,סרט עם המון
מסרים ,איכותי המוכיח רבות על פעילות המועצה בתוך הישובים ובדגש על הנוער בישובים .
 .3מצב ביטחוני – בשבועות האחרונים אנו עדים לגל הסוחף את האזור בדיונים מוטעים לגבי
טיפול הממשלה במנהרות ובמצב הביטחוני מול עזה.
לצערי ,מס' פוליטיקאים מנסים ליצור בהלה בציבור ע"י דיונים וסיורים באזור העוטף.
אציין כי מבדיקה ושיחות רבות שאנו מקיימים מול השרים ונציגיהם נאמר לנו במפורש כי מכשול
המנהרות מתוקצב ומטופל ע"י כלל הגורמים הרלוונטים .נדגיש רק כי התבקשנו לשמור על שקט
בנושר ולא להציף זאת בתקשורת ,דבר העלול לפגוע במאמצי הטיפול של גורמי הצבא ומשרד
הביטחון .
הועבר על ידינו מסר ללשכת רוה"מ למתן הסברים לתושבים ונשלח לכאן שר האוצר פיזית,
הסתובב בקרב התושבים /ישובים וסיפק תשובות .
 .4וועדת גבולות – בהמשך לעדכונים השטפים אותם אתם מקבלים לאורך השנה בנושא זה,
נעדכן כי שכרנו את שירותיהם של משרד עו"ד בת"א ,אחד הטובים בנושאים מוניציפאליים,
והעו"ד שתטפל בנו היא עו"ד שרית דנה לשעבר יועמשי"ת משרד הפנים ,כך שיש לה את כל הידע
והכישורים לטפל בנושא זה של וועדת הגבולות .
בשלב זה הוצאנו מכתב למשרד הפנים וללשכת רוה"מ לעיכוב הליכים.הבהרנו את עמדתנו
לליקויים בהחלטה ומסקנות הוועדה.
נציין כי מבדיקה שביצענו בסיכומי הוועדה להחלטה לשר התגלו פערים והבדלים בין
הפרוטוקולים למה שנכתב בחוברת המתמצתת .
מכתב זה שהוצא על ידינו הינו מכתב "קדם בג"צ" ,אשר במיידי יצר גלים והוזמנו למשרד הפנים
לפגישה בנושא עם השר.
חשוב שכולם יבינו כי יכול להיות מצב שלא נוכל לבטל את החלטת הוועדה ולכן אנו בוחנים את
כלל ההיבטים ,גם מכיוון של "סל הטבות" אשר ישמש כפיצוי להחלטה זו בפארק נ.ע.מ.
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 .5מושבי הנגב -בשעה טובה נבחר מנכ"ל חדש מר יוסי ישי אשר שימש בעבר כמנכ"ל משרד
החקלאות שנים רבות ,כבר בימים הראשנים של עבודתו אנו רואים כיוון אחר של ניהול  .יצחק
אליה יו"ר החברה שותף  ,מעודכן ומעדכן על כל הנעשה בחברה .
בהמשך נצטרך לחשוב על מועמד לתפקיד הסמנכ"ל  ,נציג מטעם שדות נגב ,הסמנכ"ל כיום מר
אורי אשר יסיים את תפקידו ויחפוף את המועמד שיבחר בע"ה .
 .6דרום אדום – בשנים האחרונות אנו עדים לכמויות מבקרים הולכת וגדלה  ,בימים אלה הגיעו
מאות אלפי מבקרים בסופי השבוע ,דבר אשר מהווה עבורנו חשיפה לקהלים רבים בארץ לראות
את יופיה של שדות נגב בהקשרים שונים מביטחון.
זה המקום לציין כי כולם מוזמנים לבקר בבאר מרווה לזכרה של מרווה בביאן ביתו של רפי ,באזור
יער שוקדה .
 .7שר האוצר – בביקורו של השר כחלון סיירנו בישובי עוטף עזה והצפנו בפניו את הקשיים עימם
אנו נתקלים הן בשגרה והן בחירום .
קיימתי איתו שיחה בארבע עיניים ודסקסנו על המצב הכלכלי של המועצה ,ראוי לציין כי קיבלנו
ממנו חיבוק חם ורצון לעזור .
העליתי בנוסף את נושא קידום התבעו"ת – בימים הקרובים הוא ישלח למועצה את אחד העוזרים
שלו לבדיקה וטיפול.
 .8מושב זרועה – בשבועות האחרונים ביצענו פעילות ממוקדת ואינטנסיבית במושב זרועה,
הוחלפה רכזת הילדים והנוער ,הוכנסו פעילויות איכות מגבשות ואת התוצאות ראינו היום
במועדון אשר הקימו בישוב אשר נקרא "מועדון האלופים" ובמרכזו ערב מרגש ,איכותי אשר
הצליח לאחד ולרכז את כלל הילדים בישוב.
ישר כוח לעוסקים במלאכה !
 .9שר התיירות – היום ביקר אותנו השר לוין ,ביקרנו בשני מקומות תיירותיים נפלאים בשדות
נגב :
א .במושב שובה – מפעל לאריגת טליתות.
ב .במושב תקומה – גידול אלוורה אצל משפחת פלדמן.
דנו איתו על הרצון שלנו לקדם יזמויות תיירותיות באזורינו.
ביקור זה מביא אותנו בדרך טבעית לצורך היומיומי של יזמים בקידום תוכנית הפל"ח ( פעילות לא
חקלאית )  ,תוכנית שאנו מטפלים בה ברמה הרשותית לכלל הישובים .
 .10ממדי"ם – בהמשך לשאלתו של מר מנחם מועלם נענה כי כל נושא ההטבה של הממדי"ם
לביטול המע"מ חוזר שוב לטיפולנו והנושא נידון מול שר האוצר מר כחלון .
שושן כהן -מבקש לדעת מדוע הממדי"ם לא נמסרים לתושבים .
תמיר -הנושא ייבדק מול עמיגור .
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 .11שר החקלאות – שר החקלאות הגיע לביקור בקיבוץ עלומים ,לצערנו ביקור זה לא תואם
איתנו ולכן גם לא הוכנו חומרים לפגישה ..וחבל.
 .12בנק דיסקונט – השבוע ביקרו אותנו חברי דירקטוריון של בנק דיסקונט ובראשם היו"ר מר
יוסי בכר .
הנציגים באו לצפות ולהתרשם מפרויקט "הזנק" המתקיים בשיתוף הבנק.
התוכנית פונה לילדי כיתות ט-י"א בביה"ס נריה בנים ,הפרויקט משלב לימודי טכנאות סלולאר
כבר בכיתות התיכון ,מקצוע הנדרש מאוד בצבא ובאזרחות לאחר מיכן .
הילדים הציגו את עבודתם וקיבלו שי של תיק ומשקפות תלת מימד.
 .13היכל תרבות – כולנו נכחנו בפתיחת היכל התרבות אשר הייתה איכותית ומפוארת ,בימים
אלה אנו עמלים על המשך ההפעלה אשר תספק תרבות איכותית לתושבנו ויצירת רפרטואר
שיבחן ע"י צוות שנבנה לטבת זה.
 .14רשות מקרקעי ישראל ( רמ"י ) – קיימנו פגישה עם יו"ר רמי מר עדיאל שומרון ,חשוב שאציין
כי מר שומרון התבטא בצורה מאוד קשה וקטגורית כלפי המועצות האזוריות לעומת הערים ,לאור
חומרת הדברים וההשלכות של דעה כזאת בגוף כמו המינהל ,תוכן הפגישה הועבר לשר האוצר מר
כחלון לטיפול.
 .15חטיבה להתיישבות – לצערנו החטיבה להתיישבות הפסיקו את עבודתם בעוטף עזה כתוצאה
מהעליהום אשר ביצעו להם והפסקת העברת תקציבים .
בימים אלה שר החקלאות מטפל בסגירת הסכם העבודה מול החט"ל.
כל השרים הנוגעים בדבר מודעים לנושא ולהשלכות של הפסקת העבודות במקום כה רגיש.
.16רכבת אופקים -לשמחתנו מאבקינו נשא פרי ,וגם תושבי שדות נגב יהנו מנסיעות חינם מרכבת
אופקים .
 .17תחבורה ציבורית -כפי שדנו בנושא זה בעבר ,בשורת התחבורה הציבורית הגיעה גם לישובי
שדות נגב ,בימים אלה ממש מתפרסמים שעות ודרכי הנסיעה של התחבורה הציבורית  ,לשמחתנו
גם הקיבוצים סעד ועלומים יהנו מקווי "דן בדרום".
 .18מחלקת שפ"ע – כעת נעבור לדיון פנימי בנושא מחלקת שפ"ע ,בימים אלה אנו יוצאים למכרז
מנהל מחלקת גינון אשר ישמש כאיש מקצוע בתחום הגינון והרצון שלנו לשדרג תחום זה באופן
משמעותי.
ירון חדד יציג מצגת המסבירה את פעילות מחלקתו .
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דיון בנושא השפ"ע :
 .18.1יצחק אליה –
איסוף גזם – חייב שיהיה יום קבוע ומוגדר
החזר פחים למקומם הקבוע והמוגדר
שטיפת פחים -בתקופות קבועות לפני חגים .
מטאטא הכביש חייב להתחיל את עבודתו לאחר השעה  8:30שעות בהם התושבים מצויים מחוץ
לביתם .
 .18.2ניסים אוזן-
המועצה צריכה לקחת על עצמה את נושא הגינון ולא להשאיר זאת לטיפול ואחריות הישובים או
לפחות לקחת אחריות ניהולית .
 .18.3אלי הנגבי-
אחריות הגינון חייבת להישאר באחריות הישוב כי כ"א וטעמו הוא ,אבל הפיקוח צריך להיות
ברמה המועצתית.
יש להגביר את ימי פינוי הגזם ולא לבצע פינוי של פסולת חקלאית כלל.
 .18.4קובי צור –
גינון חייב להישאר באחריות הישובים ,המועצה לא תוכל לעמוד בדרישות הישובים.
חוליה טכנית – לטעמי צריך לחזק את הקשר בין החוליה להנהגות הישוביות .
 .18.5אלי מוגרבי-
יש לדרוש מהישובים לשלוח  SMSלפני פינוי גזם.
פחים טמונים -באירועים הפחים הטמונים מוצפים ונופלת אשפה מסביב לפחים ,יש לחשוב על
פיתרון יצירתי אחר .
 .18.6יהודה אלבז-
מבקש תגבור של ימי פינוי הגזם
 .18.7רחמים חלילי-
חייב לקלוט מפקח גינון על הגננים הישובים ,רק זה ישפר את מראה הישובים .
 .18.8מנחם מועלם-
לטעמי הגינון ברמה נמוכה וצריך פעולה כלל מועצתית
ניקוז -יש מקומות בהם לא בוצעה הכנה לחורף ,יש לעבור על כלל הניקוזים מדי חורף ולנקות
אותם.
לוחות מודעות – מבקש להוסיף לוחות מודעות בישובים
שילוט מע"צ – יש לבקש ממע"צ להוסיף שילוט על ישובי שדות נגב ובעיקר באזור "גוש מעגלים"
 .18.9אבי דהן-
אשפה -חייב ים לדרוש מהקבלן לנקות את סביבת הפח לאחר פינוי האשפה ולהחזיר את הפחים
למקום קבוע.
טיאוט -צריך לבחון צורך טיאוט בישובים בהם מבוצעות עבודות פיתוח כדוגמת שוקדה.
יש להוסיף הדברה של זבובים ( מענה ע"י ירון -זה לא יעיל ,יש תקופות מסוימות שההדברה לא
משפיעה על הזבובים ,ז תקופה שחולפת )
גינון -מבקש להשאיר את זה באחריות הישובים .
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 .18.10שושן כהן-
יש להוסיף שילוט מע"צ לכיוון מושב זמרת
יש לפנות ריכוז פסולת ולא להשאיר שבועות ולעיתים חודשים עד לפינוי הפסולת בשתחים
הציבוריים.
בסיום כל עבודה הנדסית יש לפנות את החומרים שנותרו ,ולא להשאירם בשטח ,כדוגמת -אבני
אקרשטיין בסמוך למעון היום בזמרת.
ניקוז -יש לטפל בבעיות הני קוז מבעוד מועד ובעיקר בזמרת בסמוך למעון היום המקשה על
ההורים והילדים.
 .18.11פנחס דדון-
יש לגזום מבעוד מועד עצים המהווים סכנה בטיחותית
יש להשקיע בגינון משמעותי בעיקר במרכזי הישובים ,דבר אשר יהווה שדרוג אותו יראו וירגישו
כולם.
תמיר-
מבקש לקבל מירון דיווח על ניקיון השצפי"ם בישובים ע"י משאית ושופל ,ולבצע תכנון של ניקיון
הישובים לפני פסח וראש השנה.
 .19רוטציה בוועדות המליאה – הועברו בקשות ע"י מספר חברי מליאה המבקשים לבצע רוטציה
בוועדות המועצה בהתאם למה שנאמר בתחילת הקדנציה .
הצעה -כל מי שמעוניין להתמנות ליו"ר באחת הוועדות מתבקש להודיע לתמיר באופן אישי.
 .20מועצה דתית – אנו צריכים למנות ראש מועצה דתית ולהגיע להסכמה עם השר אריה דרעי .
המועמד שלי הוא מר פנחס דדון.
 .21מבקשים להקדים את ישיבות המליאה לשעה  -18:00יועבר לידיעת מזכירות המועצה וללשכה.
 .22אלי הנגבי מציע -להוציא פלאייר המפרט את פעילות המועצה בשלוש שנים האחרונות
בחלוקה לפי ישובים.
יועבר לטיפול הדוברות .
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 .23רשימת תב"רים – מצ"ב – מאושרים פה אחד
'

פ

"
94,000
40,000
3,074,780
185,840
1,920,000
200,000
700,000
147,000

"
1348
914
801
1312
"
-

175,000
"

-

250,000
200,000

"

-

75,000
1327
"
2015
1343

150,000
65,044
8,000,000
50,000
150,000
350,000
402,917

"

 362,625" ₪ 40,292-

-

16,229,581

__________
תמיר עידאן
ראש המועצה

______________
אורן חדד
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה
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