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סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 39
תאריך  :טו' בסיון תשע"ו 21/6/16
מטרת הדיון :דיון והחלטות

רושם הסיכום :נורית
מסמכים לדיון:

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,חיים לוי ,אסי אלמסי ,יואל חדד ,משה טויטו ,רחמים חלילי,
יצחק אליה ,מנחם מועלם ,אלבז יהודה ,אלי מוגרבי ,ניסים אוזן ,שושן כהן ,פנחס דדון ,דקל חדד
חסרים ,:קובי צור ,עמוס ברט ,אלי הנגבי ,אבי דהן.
נוכחים :עדי שקלאר -עוזר יו"ר ,אורן חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
הודעות – בשל ניתוח צפוי לבני ,אעדר מהמועצה בחלק מחודש אוגוסט ובהתאם לצורך.
רפואה שלמה!!!
מענק איזון –תקציב המועצה עומד כיום על גירעון של  2.9מלש"ח .ככל הנראה ,יתקשה
משרד הפנים השנה לסייע לנו כפי שסייע בשנה קודמת .ביקשנו לבצע עדכונים לנוסחת
התקבולים במענק האיזון ולהוסיף את רשויות העוטף ל 100%-מענק איזון .בקשתנו נמצאת
בבחינה.
ועדת גבולות – השר אריה מכלוף דרעי כרגע לא חותם על המלצת ועדת גבולות ,עד שלא
יהיה הסכם מסודר בין הרשויות בנוגע להפעלת הפארק היות וברור לכולם כי ללא הסכם
כזה לא נוכל לנהלו כנדרש.
הפעלת בריכה – הוצאנו מכרז לבריכה ומשרד הבריאות דרש תיקונים והתאמות בסדר גודל
של כ-מיליון  ₪השקעה .כרגע משרד הבריאות הסכים על השקעה מודולרית וכרגע היא
תעמוד על כ 40-אלש"ח.
פורסם מכרז ,שני מציעים האחד הגיש בלי ערבות ולכן נפסל מלבד העובדה שהשאיר חובות
אחריו .המציע הזוכה ,אלי חזן ,הודיע שהוא אינו מוכן לקחת את הבריכה אם יוחלט על
הפעלה מעורבת.
התייחסות החברים
 .1יצחק אליה– בעד להשאיר את המצב כפי שהוא ,השנה פתיחה נפרדת.
 .2ניסים אוזן– השנה לפתוח – נפרד
 .3רחמים חלילי– השנה לפתוח  -נפרד
 .4אלי מוגרבי – לפתוח את הבריכה ולעשות בפרסום שעות רק לתושבי שדות נגב –
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נפרד.
 .5חיים לוי – בפניה שלנו למוניציפאלי קיבלתי תשובה שעמדתם שהבריכה צריכה
לשרת את כלל תושבי המועצה לכן אני מציע -מעורב
 .6משה טויטו – נשאיר נפרד
 .7שושן כהן – להמשיך מצב קיים – נפרד
 .8דקל חדד – נפרד
 .9יואל חדד – להמשיך נפרד ,לתת זמנים לתושבי שדות נגב
 .10יהודה אלבז – נפרד ,לתת לתושבים שלנו מועדים.
 .11פנחס דדון – בריכה חלק מאיכות החיים ולהפעיל אותה נפרד .יש לבקש מהמפעיל
מחיר מוזל לשדות נגב אני חושב שימשוך את הציבור.
 .12מנחם מועלם – מציע לסגור אותה אם אין אפשרות ששני הצדדים יכולים ליהנות
ממנה ,מציע לפחות יום אחד מעורב.
 .13אסי אלמסי – חייב לתת הזדמנות לשני סוגי האוכלוסייה ולמשפחות .אין הזדמנות
לאוכלוסייה המעורבת ,מציע פתיחה מעורבת.
סיכום 3 :בעד הפעלה מעורבת  10 ,בעד הפעלה נפרדת  1 ,נמנע.
החלטה ע"פ רוב -הפעלת הבריכה באופן נפרד .יש לתת תיעדוף לשדות נגב במחיר ככל
שניתן ולהשתדל להפעלה בימים קבועים לתושבי שדות נגב בלבד .נושא זה יכנס בשנה
הבאה כתנאי במכרז.
מאושר
תמיר  -הפעלה בימים קבועים לתושבי שדות נגב בלבד ,יכנס בשנה הבאה כתנאי במכרז.
אני מציע כי בשנה הבאה נערוך סקר בקרב התושבים ,באשר לאופן הפעלת הבריכה .כרגע
הקבלן שזכה הינו המפעיל גם בנתיבות .ביקשנו ממנו סבסוד מסוים למנוי מעורב לתושבינו.
לדעתי ,הטיפול בבריכה היה רשלני,

היה עלינו לפרסם מוקדם את המכרז ולא סמוך

לפתיחה.
כללי:
איציק אליה – מבקש להזמין את כל חברי המליאה לכל אירוע של המועצה.
דקל חדד – מציע כי אחת לתקופה להוציא פרסום ע"מ ליידע את הציבור בנעשה במועצה.
בכבוד רב,
______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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