פרוטוקול מליאת מועצה מס' 37
מיום 18/4/16

נוכחים:
תמיר עידאן ,אלי מוגרבי , ,עמוס ברט ,חיים לוי ,קובי צור ,שושו כהן ,מנחם
מועלם ,יצחק אליה ,רחמים חלילי ,דקל חדד ,יואל חדד ,ניסים אוזן ,יהודה אלבז.
משתתפים :אורן חדד ,עדי שקלאר.
 .1סקירת ראש המועצה
סיכום שנה :בשעה טובה חילקנו את חוברת סיכום שנת  2015לכל התושבים.
נאחל לכולנו שנים פוריות גם בעתיד.
שיקום שכונות :משרד השיכון כלל את המועצה בפרוייקט "שיקום
שכונות" .הפרוייקט כולל; מבני ציבור ,תשתיות וכו' ביישובי העורף.
חינוך :רשת "דעת" זכתה במכרז להפעלת נריה בנות ובנים.
אנו מקווים כי בעזרת "דעת" נקדם את בתי הספר לגבהים חדשים.
בית ספר בית הגדי – משנת הלימודים הקרובה ילדי הגרעין משובה – תלמידי
א-ב ,משולבים בבית הספר.
ילדי חט"ב רק משנה לאחר מכן.
פארק נ.ע.מ :בשעה טובה התקיימה ישיבת דירקטריון .בישיבה הוחלט על
חלוקת הכנסות (למועצה בסך  2מלש"ח).
ישיבה עם שר הפנים ,השר דרעי :היתה פגישת עבודה טובה עם כב' השר.
בין הנושאים דנו על ועדת גבולות
א.ת 460 .דונם שהובטח להעביר לעיר נתיבות ,נבדקת האפשרות לחלוקת
הכנסות של  50%בין הרשויות.
פארק נ.ע.מ – .השר ימנה צוות חשיבה על רעיון חלוקתי בין השותפים.
חמדת הדרום :בטקס מרשים במכללה נפרדנו מפרופ' אבי לוי ומר שמעון
כלפא ממקימיי ומייסדי המכללה.
בשם המליאה– תודה על העשייה המרובה ובהצלחה בהמשך דרכם.
הכנות הישובים לקראת פסח :יצאנו לפרוייקט נרחב של ניקיון הישובים
לקראת חג הפסח;
שטיפה והחלפת פחי אשפה
.1
טיאוט כל המדרכות והכבישים.
.2
בובקאט לפינוי/ניקוי שטחים ציבוריים ועוד.
.3
פסח :בעזרת תרומות ובכללם האגודות החקלאיות עזרנו למשפחות נזקקות
להכנס לחג בראש מורם.
אם משהו מכם מכיר משפחה נזקקת ,נא להודיע בבקשה.

בית העלמין :סיימנו את העבודות בבית העלמין .הגיע הזמן להחלטות
בנושאים שונים הקשורים לתפקודו של המקום כגון :תרומות ,צורת
המצבות ,הנצחה וכו'.
הוחלט על הקמת צוות לבדיקת הנעשה בבתי עלמין שונים וקביעת מדיניות
צורת הנצחה וצורת ...
הצוות :יואל חדד ,דקל חדד ויצחק חדד.
מסקנות הצוות יובאו להחלטת מליאה.
מושבי הנגב :ב"ה העונה הקרובה תסתכם כטובה יותר מאשתקד.
איציק :הרווח לישובים גדל משמעותית .ישר כח לכל העוסקים במלאכה.
חידון קק"ל מחוזי :כבוד לאזור  ,שני ילדי המועצה זכו בחידון קק"ל
המחוזי ועלו לתחרות הארצית!!
ועדת חריגים-מיגון עוטף עזה :מתוך  14בקשות לדיון בוועדה  12בקשות נענו
בחיוב.
הצלחה גדולה.
מצב בטחוני :במפגש של ראשי מועצות בעוטף עם אלוף הפיקוד דווחנו על
חשיפת המנהרה ועל הפעולות הנעשות סביב הצבת המכשול.
נאחל לכל האזור ימים שקטים ובטוחים.
נסיעה לווייטנאם – גיוס השתלמות :חזרתי מנסיעה לווייטנאם במסגרת
גיוס מחזור חדש "למשתלמים בחקלאות" המקומית רואים בפרוייקט
"כפרוייקט לאומי" מאוד נדרש ומאוד מרוצים עד כה.
יישר כח לאלי ושלמה על פעילותם סביב הפרוייקט.
גינון :
יצאנו למכרז "ראש צוות גינון במועצה" בקרוב נתכנס לבחירת
א.
המועמד המתאים.
במסגרת הרצון לקדם את רמת הגינון בישובים נעשת פניה לועדים על
ב.
הגדלת תקציב הגינון לישובים ,בתמורה לשידרוג רמת הנוי בישובים.
 .2דוחות כספיים – פארק נ.ע.מ  :אורן סקר בפני המליאה דוחות כספיים של
פארק נ.ע.מ  ,הדוח אושר.
 .3השתלמות ועדים באילת  :השתלמות לחברי מליאה  +ועדי הישובים באילת
בתאריכים  17-19/5/15מי שעדין לא נרשם ,נא לעשות זאת בהקדם.
 .4פתיחת חשבון בנק עבור בי"ס נריה – אושר.
 .5הגבלת התקציב פרוייקט "בית העלמין"  - 50%אושר.
 .6עבודות אומנות במעגלים ללא מכרז – אושר.

 .7תב"ר "בית יהודה" – פנימיה ממוגנת  :הקטנת התב"ר ל  4מיליון ₪
(מימון של הישיבה) עד להרשאה ממשרד השיכון לעוד  11מיליון – אושר.
 .8אישור לימודים  :אישור לימודי תואר שני (  )m.aליוני ממו – אושר.
 .9אישור עבודה נוספת  :אישור בקשת עובדת – אליזבטה חיים ג'אן לעבודה
נוספת בערב (לא ע"ח העבודה במועצה) – אושר.

רשם עדי שקלאר

