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רשמה :נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה האזורית שדות נגב
טל' 08/9938902/3פקס9930807 :
E-mail: nurit@sdotnegev.org.il 08

סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 32
רושם הסיכום:

תאריך  :כד' אלול תשע"ה 8/9/15

נורית כהן-חדד מזכירת המועצה

מטרת הדיון :דיון והחלטות

נספחים :פרוטוקולי מליאה  29,30וכן
נוסח הסכם קליטת מפונים.

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,פנחס דדון ,איציק אליה ,אלי הנגבי ,מנחם מועלם ,ניסים אוזן,
רחמים חלילי  ,חיים לוי ,משה טויטו ,דקל חדד ,אסי אלמסי ,אלי מוגרבי ,קובי צור ,יהודה אלבז ,אסי
אלמסי ,שושן כהן.
חסרים :חיים לוי.
תוכן הישיבה
.1

דיווח ראש המועצה.
תנחומנו למשפחת גינצברג ,איש יקר ומיוחד שנפרד מאתנו בטרם עת.
אנו שולחים רפואה שלמה ובריאות לאבא של דקל חדד.
מועצה דתית -אתמול התקיימה ישיבה במשרד הדתות ,בין היתר הוחלט על מינוי יצחק
חדד ,המזכיר הקודם ,שישמש כממלא מקום זמני שיטפל בעניינים הדחופים .וזאת עד למינוי
ראש מועצה דתית
תחילת שנת לימודים -שנת הלימודים החלה בצורה מדהימה ,במינימום תקלות והשקעה
רבה בשיפוצי קיץ בכל בתי הספר והתמקדות בבתי הספר בית הגדי ומעגלים .בכוונתנו
בכל שנה להשקיע באופן ממוקד במבנה אחד בכל בית ספר .השנה צמצמנו את הפער
הקיים בין בתי הספר ,בכל הקשור לכיתות חכמות ותשתיות מחשוב ,בבתי הספר שאינם
בעוטף.
שעות סיוע לתלמידים  --ישנם מס' תלמידים הזקוקים לסיוע חיזוק ותמיכה .לצערנו עד כה,
משרד החינוך לא הקצה לחלק מהתלמידים את שעות הסיוע הדרושות ,לתלמידים שאינם
עומדים בקריטריונים .כרגע המועצה מספקת את שעות הסיוע ואנו נפעל בכל האמצעים
לקבלת השעות
הסעות בתי הספר -ישנם מספר בעיות בהסעות ,שבימים אלה מטפלים בהם .תיבדק
האפשרות לליווי בהסעות הבעייתיות .בימים אלו אנו מטפלים גם בנושא פיזור התחנות
ביישובים במועצה .ניסים -מבקש לבדוק פיזור תחנות בתוך היישוב.
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תחבורה ציבורית -החל מינואר  2016תהיה תחבורה ציבורית .לצורך כך הזמנו תחנות לפי
תקציב שניתן לעניין.
מכללת חמדת הדרום – ב 31/08/2015 -פרופ' אבי לוי עזב .קבעתי פגישה עם שר החינוך
לשעבר פירון בעניין אם נוכל לגייס אותו לטובת העניין נגיע למחוזות חדשים.
זכריה מדר משמש כרגע כמחליף זמני .עד למינוי נשיא.
מזל טוב למושב יושיביה שחגג יום הולדת למושב .התקיים אירוע מאוד יפה.
יישר כוח לכל האנשים שתרמו לנו לקראת החגים בסיוע למשפחות נזקקות.
תיכון נריה בנים – את השנה פתחנו עם מנהל חדש בנריה לשביעות רצוננו .אנחנו
מתמודדים משפטית עם תביעה קנטרנית של ראש בית המדרש .נועם ממן כינס הורים בחוגי
בית והסית הורים כנגד הרשות .הוא אף אמר לי שאם אין בית דין למטה אז בית דין של
מעלה ישלם לך.
כתב לי מכתב עם איומים מפורשים ומרומזים .ההתנהלות שלו מאוד הכעיסה ואכזבה אותי.
הבחור הגיש עתירה לבית משפט על מנת להחזיר אותו לבית ספר  -מדובר בסעד זמני .בית
המשפט מעוניין לעזור לו בשל המצב האישי והמשפחתי שלו.
היום האווירה טובה בבית ספר ,אין בלאגן ואין תלמידים בחוץ .גם אם נפסיד בערעור ונגיע
לבית המשפט העליון .מדובר בטובת ילדינו.
פנחס – הוא הסית את ההורים ואמר להם שייקחו את הילדים לשער הנגב ואני אהיה שם
כדי ללמד אותם .מתברר שהייתה קייטנה בכיתות בית המדרש  .האווירה היום אחרת וישנה
אווירה טובה וחיובית,
מופע האנדלוסית – הופעה ברמה גבוה ביותר .חבל שתושבים לא מגיעים להופעות
באיכות גבוהה מושקעת ובעלויות גבוהות.
פנחס – ישר כוח גדול לשמעון ועקנין שעובד בטוב טעם ובעדינות.
שיקום תשתיות – כמדווח בעבר ,ביישובי העוטף הנושא בשליטה של החטיבה להתיישבות
ןביישובי העורף מחלקת ההנדסה מטפלת .אבקש מעורבות שלכם לקידום התוכניות .מבקש
מעורבותכם בתהליך וקבלת החלטות ביישובים.
מתקיים דיון בנושא פיתוח היישובים.
דו"ח יו"ר המועצה מאושר
.2

אישור פרוטוקולים מליאה  -29,30מאושר פה אחד

.3

אישור הסכמי קליטת מפונים לשני מוקדים בשעת חירום .1 :מכללת חמדת
הדרום ולישיבת בית יהודה בכפר מימון .מוסדות אלו ישמשו כמקום קליטת
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מפונים ארצי בשעת חירום -.מאושר פה אחד
.4ה

הרמת כוסית וחלוקת שי צנוע.

מס' סיכום החלטות  /משימות לביצוע
.1
.2
.3

תאריך
לביצוע

אחראי לביצוע

הערות

דו"ח יו"ר המועצה מאושר
פרוטוקולים מליאה  29,30מאושרים
הסכמי קליטת מפונים לשני מוקדים
בשעת חירום -מאושר

.4

לבדוק פיזור תחנות בתוך היישובים

.5

החברים מתבקשים לסייע ביישוביהם
ה
לקידום פרויקט תשתיות ביישובים
ולהכריע בקבלת ההחלטות המתעכבת

מזכירות המועצה
אחראי פס"ח

יועבר לגופים
הרלוונטיים
ההסכם יועבר למשרד
הפנים

מחלקת תחבורה

חברי המליאה

בנושא

בכבוד רב,
________________

בכבוד רב,
______________

תמיר עידאן

נורית כהן-חדאד

ראש המועצה

מזכירת המועצה
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