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סקירה ועדכון בנעשה במועצה הדתית

בני גינזבורג  -הצגת תפקידי מועצה דתית – מצ"ב מסמך מסכם
מצב התחלתי  2מיליון  ₪גירעון כולל קופות .כיום רוב החובות לספקים שולמו .נותר 960
אלש"ח חוב לקופות .ב 2014-חסכנו חצי מיליון  ₪מהפעילות השוטפת .פיטרנו בינתיים 3
עובדים ,כרגע קיים קושי בשל חובות עבר.
החלטה -בני מתבקש להעביר לחברי המליאה פרוטוקולים של מועצה דתית וכן
רשימות של יישוביים בהם יש בעיה בתשלום אגרה למקווה.
מנחם  -מדוע יש צורך בכל המנגנון אם התפקיד בעיקר לשלם שכר? .ניתן להפוך אותם
לעוד מחלקה במועצה?!.
דקל – איזה פעולות אתה עושה ע"מ לגייס כסף?
יצחק – כמועצה שכל יישוביה דתיים וזה תחום משמעותי בה ,הדבר חייב לבוא לידי ביטוי,
יש לכתת רגליים עבור מטרה זו...
בני – בימים אלו ,מנסים להחזיר את בית עלמין בית הגדי מהעמותה לחילוץ עצמות למועצה
ובכך לקבל חזרה חלק מהכסף שלא קיבלנו עד כה מביטוח לאומי בגין כל נפטר.
מתקיים דיון באשר להקמת בית העלמין בשטחים הסמוכים וממול למושב תקומה.
תמיר – סיכום והחלטה -יירשם לדיון הבא ,יובאו החומרים הרלוונטיים .עד אז ,החברים
יחשבו על אופציות אופרטיביות ונקיים חשיבה משותפת.
נקיים ישיבה עם נציגי מושב בית הגדי לפני ישיבת המליאה ע"מ לבחון את החלופה לפיה
בית עלמין אזורי יהיה בבית הגדי ובשריון לתושבי בית הגדי ויושביה – החברים יצחק אליה
וטויטו משה יקיימו ישיבה עם עמותת "חילוץ עצמות" וינסו לגבש מתווה מוסכם.
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פרידה מגונן ברוכי חבר המליאה נציג מנושב שיבולים  .מחליפו בנציגות למליאה הינו אסי
אלמסי–ברכות ואיחולים מתמיר ומכל החברים.
תמיר -אני מודה לגונן על שיתוף הפעולה והאכפתיות ומקבל בברכה את מר אסי

אלמסי.

דו"ח ראש המועצה
מכללת חמדת הדרום – בהמשך לדיווחים בנושא ,לצערי עדיין לא נמצאו מועמדים
מתאימים לתפקיד נשיא המכללה במקומו של פרופ' אבי לוי .לאחר קליטת הנשיא נקלוט גם
מנכ"ל למכללה.
אני מאמין ומשוכנע כי אפשר להפוך את המכללה לפנינה של ממש באזורינו .מכל מקום,
הוצע לאבי וורצמן לשמש מנכ"ל המכללה .כרגע הוא דחה את ההצעה .אנו ממשיכים
ופועלים לאתר מועמד לתפקיד.
תכנית אב ספורט – בשבוע שעבר הוגשה למשרד התרבות והספורט להגהה אחרונה
ולאישור תכנית האב לספורט ,לאחר מכן היא תתורגם לתכנית עבודה .מדובר בתכנית
שנבנתה לאחר סקר ביישובים בו נבחנו הרצונות והצרכים באופן רוחבי .התכנית מקושרת
תקציבית.
החלטה :להעביר את תכנית האב במייל לחברי המליאה.
התכנית כוללת התייחסות להצבתם של מתקני ספורט ביישובים ,קיום חוגים לכל טווחי
הגיל .הרעיון להתאים ליישוב את מה שהוא רוצה ,במקביל ו .ספורט ישבה עם מכבי
העולמית ובע"ה מכבי ת"א תלווה אותנו ותקבל אותנו תחת חסותה על כל המשתמע מכך.
יהיה עלינו לרכוש את ערכת הספורט שלהם בעלות כוללת של כ 400-אלש"ח  .יש להם
עניין לחבור אלינו ולחזק אותנו בעיקר בשל הסמיכות לעזה .הם קיבלו את תכנית האב
והגישו עליה הערות והארות.
ייצוג יישובי עוטף עזה -בנושא ייצוג מועצות העוטף מול משרדי הממשלה שקיבלתי על
עצמי קיימנו מס' ישיבות עם כל הרפרנטים .לשמחתנו ישנה נכונות גדולה לקדם את
התכנית .נעדכן בהמשך.
מרכז צעירים – כזכור דיווחתי כי מוניתי ליו"ר ועדת צעירים במרכז מועצות אזוריות .תחום
שרבים רוצים להתחבר אליו ואכן בכנס ראשי רשויות הייתה היענות רבה לנושא זה.
לשמחתי קיבלנו כספים להקים מרכז צעירים יחד עם מרחבים .השבוע הלכנו להתרשם
ולראות כיצד עובד המרכז במטה אשר.
בינתיים רעות לנדאו מונתה לקדם את הנושא.
חילופי תפקידים  -על מנת להקל על פאולה קנטורי ,בשל מצבה הבריאותי ,המשימות
הבאות יועברו כדלהלן –
באגודה למען החייל – תשמש בהתנדבות הגב' אתי לוסטינג.

29

28/5/15

3

מינוי יועצת יו"ר לקידום מעמד האישה – תמונה ותשמש הגב' שרונה בן ברון עו"ס
ותיקה מהמחלקה לש"ח במקום פאולה קנטורי.
מאושר פה אחד.
כולנו מאחלים להם הצלחה רבה.
שיקום ושדרוג תשתיות הכולל תאורה מדרכות ,כבישים ,גני משחקים וכיוצ"ב ע"פ מרחק
מהרצועה:
– 0-4

ק"מ  -מתחילים בעוד שבוע.

 4-7ק"מ  -נכנס כסף לכלל הישובים לתכנון
7-15

ק"מ  -לקראת סיום תכנון לכל היישובים שיקום תשתיות ,שבילים ,מדרכות ,תאורה.

מוצע ע"מ לצמצם לוחות זמנים -לבדוק הכנסת תנאי סף במכרזים להגבלת כמות פרויקטים
המבוצעים במקביל או לצמצם זמני ביצוע.
צומת שרשרת – אושר כיכר לביצוע .כרגע בוצעו במקום הסדרים זמניים ע"מ לצמצם את
סכנות התעבורה .בינתיים קידמנו מימון לתכנון  .לאחר ישיבת עבודה עם עובדי מע"צ
ותצפית במקום ,מצאנו שלמרות תמרור עצור המוצב במקום ,משום מה איש לא עוצר
בתמרור .לכן הוחלט על אכיפה הסברתית בשלב הראשון.
תרגיל לבדיקת מוכנות לחירום – בימים אלו אנו נערכים לתרגיל שיערך אי"ה ביום שלישי
הקרוב .כחלק מההערכות עלתה השאלה האם להפעיל אזעקה בעוטף ,לאור החרדות
שהדבר יכול לגרום ליישובים אלו .לצד החשיבות לבדוק תקינות הצופרים ביום שאפשר
להכין את הילדים.
לאור חשיבות בדיקה זו ניתנה הנחיה להכין את הילדים לכך כולל המשפחתונים ביישובים.
תתקיים

ולכל בעלי התפקידים :מנהלי בי"ס ,הגננות ,הסייעות ,מורות וכו' .ביום ראשון

ישיבה נוספת וביום שלישי יהיה תרגיל כולל כל האביזרים לטובת תרגול מלא .הזמנו לתרגיל
גם יושבי ראש צח"י.
פיטורי מורים – פיטורי המורים מאושר ע"פ רשימה מצ"ב -מאושר פה אחד
אישור שמות רחובות פארק נ.ע.מ – ע"פ רשימה ממפה מצ"ב  -מאושר פה אחד
בחירת ו .ביקורת למושב זמרת בהתאם להמלצת ועדת ביקורת – אתי ינאי ,חיים חדד,
חיים צבאן ,הדר עשוש ,שי בנבנישתי.
פקחים  -המליאה מסמיכה את העובד אליאור כהן לשמש כפקח בהיקף של חצי משרה
לאכיפת חוקי העזר של המועצה ולהשתמש בסמכויות הקבועות בסעיף  26לפקודת
המועצות המקומיות נוסח חדש – .מאושר
וכן את ד"ר רואי שביט  ,וטרינר המועצה לשמש כפקח לאכיפת חוקי העזר ולהשתמש
בסמכויות הקבועות בסעיף  26לפקודת המועצות המקומיות נוסח חדש ,לעניין החזקת בעלי
חיים ופיקוח על כלבים -.מאושר
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מינוי אסי אלמסי להחלפה בוועדות בהם כיהן גונן – ועדות מכרזים ,ועדת תמיכות,
הוועדה למאבק בנגע הסמים.
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העברת פרוטוקולים מועצה דתית למליאה

.2

רשימת ישובים להם קיימת בעיה בתשלום

צ

צ

אגרת מקווה
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לבדוק שימוש באפליקציה לקריאות מועצה
דתית .בין היתר לצורך התארגנות לאוהל
אבלים והערכות לקבורה.
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לדיון בישיבה הבאה נושא הקמת בית
העלמין אזורי .מיקום יתרונות וחסרונות.
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לשלוח את תכנית האב לספורט המלאה
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והסופית לחברי המליאה.
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מינוי ועדת ביקורת למושב זמרת
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לזמן ועדה חקלאית וחקלאים לגיבוש
רעיונות בתחום החקלאות.
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מינויים :יועצת יו"ר לקידום מעמד האישה-
מונתה שרונה בן ברון עו"ס מהמחלקה

-

לש"ח .פקחים -אליאור כהן ווטרינר
המועצה ,ד"ר רואי שביט.
.9

מינוי אסי אלמסי בוועדות  :מכרזים ,תמיכות
,מאבק לנגע בסמים.
בכבוד רב,
______________

_______________

תמיר עידאן

נורית כהן-חדד

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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