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רושם הסיכום :נורית
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מטרת הדיון :דיון והחלטות

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,עמוס ברט ,פנחס דדון ,איציק אליה ,קובי צור ,אלי הנגבי,
מנחם מועלם ,שושן כהן ,ניסים אוזן ,יואל חדד ,אבי דהן ,אלי מוגרבי  ,רחמים חלילי ,גונן ברוכי,
חיים לוי ,משה טויטו ,דקל חדד.
חסרים :יהודה אלבז ,אבי דהן.
נוכחים דודו כהן ,אורן חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
.1

ועדת גבולות
.1
תמיר – עדכון וסקירה בנושא ועדת גבולות – ניתנה סקירה רחבה על השתלשלות
העניינים בתוך דיוני הוועדה .העמדות השונות שהוצגו ,בין הייתר של נציגי המשרדים
השונים .הצגה מפורטת של טענות המועצה באשר לדרישת נתיבות.
דודו כהן – הצגת החלופות המוצעות על ידינו להסכם פשרה באמצעות מפת האזור כולל
אזור מנדט הוועדה להחליט ,ניהול סיכונים לקבלת החלטה.
ה
לאחר סבב התייחסות החברים
החלטה -ביום שני בע"ה תתקיים ישיבת מליאה נוספת בה ישתתף עו"ד ויינשטיין ממשרד
ליפא מאיר ,המלווה את התיק ותתקבל הכרעה באשר למו"מ ולהסכם פשרה.

.2

הפעלת בריכת השחייה
תמיר עידאן– המפעיל של שנה שעברה הפעיל את הבריכה פחות מחודש בשל התחלת
מבצע "צוק איתן" בו הגבלו כינוסי תושבים במקומות שאינם מוגנים .במהלך המבצע אנו
איישנו את המקום ,לטובת שימוש החיילים כשטח כינוס ומקום רחצה ,לאורך תקופת
הלחימה.
המפעיל טוען כי נגרם לו נזק ,בשל ההשקעה מצד אחד וחוסר ההכנסה מצד שני .לפני מספר
ימים הוא ביקש לעצור את המכרז להפעלת הבריכה ובמקום דרישת תשלום פיצויים מבקש
כפיצויי להפעיל השנה את הבריכה.
ע"פ חוו"ד יועמ"ש המועצה הדבר לא אפשרי.
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אופי הפעלת הבריכה.
כידוע התקיים דיון קודם בנושא אופי ואופן הפעלת בריכת השחייה ,בו החברים הביעו
עמדותיהם באופן חופשי וללא הצבעה .עכשיו ערב פתיחת הבריכה ,נקיים דיון קצר נוסף,
שבסיומו נערוך הצבעה .כולם יודעים מה הדרישות ומה הלחצים .הקושי הוא בכך שהילדים
שלנו הולכים למקומות שאנו לא רוצים שילכו.
ניסים – תסגור את הבריכה.
פנחס – רוב האוכלוסייה שלנו לא תסכים למעורב .הנושא בנפשם של רבים .אני מציע
הפעלה נפרדת.
משה – אני לא רב ,זו החלטה בעייתית מאוד.
יואל – בפן הדתי אנו ישובים עם מסורת ,שחיה מעורבת אסורה .כנבחרי ציבור אנו בוחרים
משהו בניגוד להלכה .בהחלטה כזו אנו למעשה גורמים לשחייה מעורבת .אני בעד נפרד.
תמיר – גם על החלטה נפרדת צריך לראות איך אפשר להעדיף את התושבים שלנו על פני
אחרים.
הועלתה בקשה להצבעה חשאית.
ההצבעה היא בעד או נגד יום אחד עבור משפחות.
תוצאות:
 2נמנעים
 6בעד שחיה נפרדת
 8בעד שחיה מעורב – יום אחד למשפחות
החלטה – יום אחד מעורב לטובת משפחות
אפשר לפתוח פתח אחד לעניין הכלכלי .לבדוק אם באמת מגיעים משפחות  .אם תושבי
המועצה לא יצרכו את השירות אלא רק תושבי תפרח ונתיבות .אפשר לשנות את ההחלטה
הזו ולהביאה לדיון מחודש.
פנחס – מבקש כי גם החברים שלא נוכחים כרגע בישיבה ,יתנו דעתם על החלטה זו ,מאחר
וזה עניין רגשי וחינוכי ביותר.
קובי – יכול להיות שדווקא הילדים שלא כמונו ,שניתן להם פה אצלנו מקום נרוויח אותם
בהמשך .חשוב שיש אווירה נקיה וטובה .הילדים שלנו באים למקום נקי מנרגילות ,שתיה
חריפה וכיוצ"ב מאשר למקומות אחרים שאינם מושגחים ומלאי פיתויים.
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קובי דקל ורחמים -אם תהיה הפקרות יש הסכמה שנושא המעורב יגמר.
איציק – בנסיבות הקיימות מעולם לא הצבענו ,יש פה שינוי שאנו עושים .יכול להיות שבגלל
הסמיכות ובלחץ הזמן ,אולי כדאי שנדחה לשנה הבאה .ההחלטתנו תביא לתזוזה .לא ידוע
מה ההשלכה לגבי המפעילים.
מנחם  -ישנם הרבה תושבים חדשים שלא דתיים.

3
.

סיכום
תמיר – כרגע יש החלטה שהתקבלה .כל שינוי או דיון נוסף תלוי ביועץ המשפטי של
המועצה אשר ייתן דעתו באשר לדרך ולאחוז החברים הדורשים דיון מחודש בהחלטה.
תבר"ים –

'
"

פ
כב ב
כב ב
כב ב
"

כפ

150,000

ב

135,000

ב

135,000

ב

420,000

תברי"ם  -מאושרים פה אחד
4
.

דוח ראש המועצה
מחלקת גביה – אנו בוחנים רעיון לקליטה פנימה של העובדים .מדובר בחיסכון משמעותי
לאור הבדיקה של גזבר המועצה .בכל מקרה אנו נפתח דיון פנימי בהמשך ,עם הצגת
החלופות.
תקציבי צוק איתן – אנו עדיין נלחמים על תקציבי צוק איתן שהובטחו לנו– עדיין אין החלטה
כיצד להעביר את ה 8-מלש"ח עליהם דנו בעבר בישיבות המליאה .ככל הנראה הכסף יגיע
לחידושי מוס"ח בשנים  ,2015-2016ברגע שיהיה עדכון אעדכן אתכם בכך.
עוזר ראש המועצה -חילופי גברי -אורי אילן ,עוזר ראש המועצה ורכז המשתלמים
בחקלאות  -עוזב אותנו .אנו כרגע מחפשים מחליף בתחום רכז המשתלמים לתקופת ניסיון
של שלושה חודשים .באשר לעוזר אישי שלי כרגע

נכנס ישראל

ברבי לתקופת ניסיון,

לבדיקת היתכנות של שנינו .אעדכן אתכם בהמשך.
ייצוג המועצה כרשות נציגת רשויות עוטף עזה -לבקשת ראשי הרשויות ,לצורך קידום
החלטות הממשלה בנושאים השונים ,לקחתי על עצמי את נושא ניהול ודיוורור עוטף עזה.
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כרגע אני מיצג את  4המועצות ושמח לכל סיוע ממי שיכול ורוצה מחברי המליאה.
תיקון בתקציב המועצה  -אנו נדרשים לאשר את עדכון תקציב  2014כפי שהוצג לפני

 .5כשלושה חודשים לפי היקף תקציבי של כ 93-מלש"ח  ,והעברת יתרות לקרנות (פיתוח
והיטל השבחה).
תקציב 2014

 +העברת יתרות  +הסמכת ראש מועצה וגזבר המועצה לאזן את

התקציב – מאושר פה אחד
.6

שינוי בהיקף משרת גזבר המועצה ואישור עבודת חוץ -לאור בקשה של אורן חדד ,גזבר
המועצה ,לבצע ליווי כלכלי וקבלת אישור העסקה -אנו מבקשים לדון בבקשתו לירידה
באחוזי המשרה ל 95%-משרה ואישור העסקה בעבודה נוספת ,כמובן שהעבודה במקבלי
לגזברות תיבחן בכך שעבודתו בגזברות לא תיפגע בכפוף לאישור משרד הפנים
החלטה -מאושר  .עם מגבלה של חצי שנת ניסיון לבחינת ההשפעה על עבודתו
בגזברות .בכפוף לאישור משרד הפנים.

.7

אישור פרוטוקול מליאה  –26פרוטוקול מאושר פה אחד

'

.1

/

צ

צ

צ

ועדת גבולות -החלטה לזמן ישיבה בתחילת
שבוע הבא בהשתתפות עו"ד ויינשטיין
המלווה ומייצג את המועצה בנושא ועדת

ו י

גבולות ,לפני קבלת החלטה באשר מו"מ
.2

אופי הפעלת בריכת שחיה -יום אחד מעורב
למשפחות ובייתר הפעלה נפרדת

.3

תברי"ם -מאושרים פה אחד

.4

דוח ראש מועצה -מאושר פה אחד

.5

תיקון תקציב המועצה -מאושר פה אחד

.6

שינוי היקף משרת גזבר ואישור עובדות חוץ

.7

פרוטוקול מליאה – מאושר פה אחד

.8

זימוני מליאה ופרוטוקולים לשלוח במייל אין
צורך לשלוח הבית!.

או

ו י

______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

לקנות כיפות לחדר הישיבות

_______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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