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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 45מליאת מועצה מס' 

 

 26/1/17 תשע"ז בטבת כח' : תאריך

 

 והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

  לדיון: מסמכים

  נוער. מחלקת מצגת

 יישוביות. הכנסות לדיון מצגת

 

 
יצחק  יואל חדד, משה טויטו, אלי הנגבי,   פנחס דדון,, יו"ר -תמירעידאן   משתתפים ה"ה:

 , יסים אוזן, מנחם מועלםנ אלי  מוגרבי,  קובי צור, עמוס ברט,, חיים לוי, רחמים חלילי אליה, 
 

 אבי דהן, דקל חדד. אסי אלמסי, שושן  כהןאלבז יהודה, :חסרים
 

-נורית כהן גזבר,  -אורן חדד, מנהל יח' הנוער –מנהל מח' חינוך, יוני ממו  -מוטי אדרי:  נוכחים
 .מזכירת המועצה -חדד

 תוכן הישיבה

 

 .בגן המדעי המחודש והתכנסות המליאה לדיון במרכז לוזאןמודרך סיור  1

 

  -מחלקת נוער מצטיינת 2

 זכתה שלנו והנוער הילדים מחלקת, שבועות כמה לפני בהמשך להודעתנו בעניין -תמיר

 במועצות הנוער מחלקות 54 מבין, ז"תשע ל"לשנה' מצטיינת נוער מחלקת' בפרס

 . בישראל האזוריות

 במיוחד מרגש היה. נוספים ציבור ואישי החינוך שר במעמד הפרס קבלת טקס התקיים

 על הוקרה אות ולקבל, ממו יוני, והנוער הילדים מחלקת מנהל עם יחד הבימה על לעלות

 והחינוך והנוער הילדים בתחום העובדים כל של המרובה וההשקעה הענפה הפעילות

 . פורמלי הבלתי

 ההישג על והנוער הילדים מחלקת ובצוות החינוך מחלקת צוות בכל מאוד גאה אני

תודה  .ולהצלחות להישגים ויגיעו שימשיכו להם ומאחל הגיעו הם אליו והמכובד המרשים

 יוני ומוטי.

דיווח  והיקפה. תחומי פעילות , פרויקטיםמצגת מחלקת נוער. פרופיל מחלקה -ממו יוני 

 ברכותינו הגדולות  ..הישגי המחלקה.

בני נוער במועצה. יוני החל לבנות מלמטה את יחידת  1,120המועצה בעלת  -חדד יואל

מועדוני נוער פעילים. יוני נמצא בשטח ומרגישים את  4כיום יש במעגלים  הנוער.

 עבודתך. יישר כוח!

מועצות אזוריות  54כחבר ועדת חינוך הייתי רוצה לדעת יותר. מתוך  -אליה איציק



 

3 

. ולך יוני יגעת ומצאת תאמין. תמיר הצהיר מה שקורה פהועשירות , אנחנו זכינו!. מדהים 

בזמנו כי יקדיש ויטפל בקשישים , המוגבלים ובבני הנוער, מדהים איך שזה רוקם עור 

ך לתגמל את יוני ולפרסם את הנושא. תודה וגידים. זהו מערך אדיר. אני חושב שצרי

למוטי, יוני ואני אומר לך תמיר תודה. זה לא מגיע ללא הקצאת משאבים ותקציבים 

לעניין. התקציבים במועצה הולכים וגדלים והילדים וההורים ובעצם כולם יותר שמחים. 

 ופרי עמלו אל הבנים לרבות הבנות . בואו נשמח מכך.

 

  דו"ח ראש המועצה 3

 

 ז"ל. אנו מלווים אותו  אנו מביעים צער עמוק על מותו של צוריאל כלפא -תנחומים

כבר שנה בתקופת מחלתו. לצערנו, אתמול הודיעו לנו שיש נער נוסף במושב 

מלילות בן שש עשרה וחצי. התכנסנו הבוקר על מנת לחלק משימות סיוע ע"מ 

 להקל על המשפחה והנער. אנו שולחים לו בריאות איתנה והרבה כוח.

מחלות קשות. אנו ננסה לפעול באופן מצער אנו מקבלים דיווחים על מקרים של 

 כמיטב יכולתנו ע"מ להקל.

 

 הגרעון שדיווחנו עליו אני שמח לבשר לכם כי  -2016המועצה לשנת  תקציב

 נסגר!  2016לשנת בישיבה הקודמת 

 

 מיליון בשנה. אנו נמשיך לרכז מאמצים  3 -כ עומד על תקציב יחידת הנוער

להמשיך ולהגדיל את הפעילות ונמצא את הדרכים לתגמל את יוני והרכזים וניתן 

להם את המשוב החיובי אותו אנו חשים על פעילותם. היה מלכד לראות את רכזי 

כידות והאווירה היו עילות משותפת עם מחלקת רווחה. הלהנוער השבוע בפ

 מעוררי השראה.

 

 מחירי להפחתת, האחרונים בחודשים מנהלים שאנו למאבק בהמשך -חקלאות 

 אשר, המים לחוק 27 תיקון על הצבעה נערכה השבוע, לחקלאים השפירים המים

 . הביתית לצריכה והן החקלאית לצריכה הן המים מחירי את תפחית היתר בין

 

, כך לצורך שהוקמה מיוחדת בוועדה אחרון דיון נערך האחרון רביעי ביום

 בדיון. אמסלם דודי כ"חה של בראשותו, ולכלכלה הפנים לוועדת המשותפת

 המתנגדים בין כי גילינו, ולצערי החוק תיקון על ההסתייגויות כלל עלו האחרון

 חקלאי כלל את לייצג שאמור הגוף, ישראל חקלאי התאחדות דווקא היו לחוק

 אל ונמשך בבוקר מוקדמת בשעה החל אשר, ארוך דיונים יום של בסיומו. המדינה

 . כנסת חברי 11 של ברוב לחוק התיקון עבר בה, הצבעה התקיימה, הלילה תוך

 

 הקרובים בחודשים ה"ובע בממשלה ושלישית שניה לקריאה עובר לחוק התיקון

 של קיומה למען לפעול נמשיך, האזוריות המועצות ראשי עם יחד. לתוקפו יכנס

 .בישראל איכותית חקלאות
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 פנינה מיוחדת לא רק ביופי אלא גם במהות. אין דברים  -חנוכת הגן המדעי

כאלה בארץ. המטרה הבאה היא להרחיב את הפעילות גם לילדי היסודי ע"מ 

 להרחיב אופקים לכמה שיותר ילדים. 

 

 לי סיפרו בומשותף ונעים  השנה במקום טכס קיימנו שיח -טכס מלגות 

. במועצה לראות רוצים היו שהם התרבות פעילות ועל הלימודים על הסטודנטים

 לתחום הנוגע בכל בשטח המתרחש על חשוב משוב מהסטודנטים קיבלתי

 ועל הלימודים במסגרת מתמודדים הם איתם האתגרים על, הסטודנטים

 בהיותם מבצעים שהם לקהילה והתרומה ההתנדבות בעקבות תחושותיהם

 . במועצה מלגאים

 

 ויתרמו יתנדבו אשר, המלגאים לסטודנטים מלגות הענקנו הערב של בסיומו

 נגב בשדות הקהילה לחיי משמעותית תרומה

 

 הגיעו אל המועצה לפגישת עבודה וסיור יו"ר  -)חט"ל( החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות, מר גאל גרינוולד, מנהל מרחב דרום בחטיבה להתיישבות 

וצוות משרדו. במהלך הפגישה דנו בקידומם של כמה נושאים העומדים על הפרק, 

בהם הקמתו של ישוב חדש במועצה, עבודות שיקום התשתיות ביישובים וקליטת 

ל היישובים אשר יתכללו את הפעילות הקהילתית ביישוב. לאחר רכזי קהילה לכ

מכן סיירנו ביישובים והצגנו בפני אנשי החט"ל את בקשותינו לתקצוב פרויקטים 

 עתידיים ולהמשך שיתוף הפעולה איתם. 

היתה פגישה טובה מאוד ואנשי החט"ל הביעו את נכונותם להמשיך את שיתופי 

 הפעולה עם שדות נגב.

 

  כחצי שנה יקום מערך  כמדווח בישיבות קודמות בעוד -הווטרינריהמערך

בינתיים הטיפול שלנו בנושא לוקה בחסר באופן . וטרינרי ע"י אשכול רשויות

השבוע עלה לכותרת נושא לכידת כלבים במושב שובה ע"י וטרינר מהותי.  

 בנוגעהמועצה. הנושא הועבר לבדיקה מקצועית של משרד החקלאות לבירור 

 לתלונות ההדדיות בטיפול הווטרינר בנושא הכלבים.

 

 לאור המלצת משרד השיכון ולצד דרישתנו לקדם את  -תבעו"ת יישוביות

המתמחה  שמעון אלפסיהתבעו"ת בישובים השונים, קיבלנו המלצה על יועץ בשם 

אנו רואים את מקצועיותו ואיכות  ,היום לאחר פרק זמן קצר בהעסקתו בנושא זה.

אנו מקווים שנושא התבעו"ת  ול משרדי הממשלה השונים ומול הישובים.עבודתו מ

 יקבל דחיפה משמעותית ויניב תוצאות בהקדם. 

 

  אנא שריינו ביומנכם. 14/2/17יתקיים אי"ה בתאריך ערב סיכום שנת פעילות ,

 .לו למחלקת החינוך. בי"ס נריה בנים יעלה הצגת "קזבלן"וערב זה יוקדש רובו ככ

 

  4בעוד כשבועיים וחצי מתחיל הפסטיבל ואנו נערכים ל -דרום אדוםפסטיבל 

ימי שישי של פעילות שהאחרונה שבהם הוא מרוץ. הנשיא הודיע כי יצטרף אלינו 
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 במרוץ ביום זה חשוב שתשתתפו ובדבר פרטים נוספים ומדויקים נודיע בהמשך.

 

 מעט יותרהצפי כי יחלקו רווחים בדומה לשנה קודמת ואולי  -מושבי הנגב. 

 

 מסיים בסוף החודש את עזרתו למועצה וזאת בשל בקשת  -, עוזר יו"רעדי שקלאר

 הקיבוץ להחזירו לעבודת הקיבוץ.

 

 בסוף החודש את שליחותו  עושה עבודה מצוינת, אך ביקש לסיים -יצחק חדד

אפנה אליו לבקש שימשיך עד  ועזרתו לנו כממלא מקומו של כיו"ר מועצה דתית.

 להסדרת איוש המשרה.

 דו"ח ראש המועצה מאושר  

 

עם חידוש   -להסדרת זכויות במקרקעין של מכללת חמדת הדרום הצעת החלטה 4
חוזה החכירה של המועצה מול רשות מקרקעי ישראל במקרקעין של קמפוס המועצה. 
המועצה מחליטה בזאת להסדיר את מעמדה של עמותת "חמדת הדרום" במקרקעין 

. המועצה  1,2עליה בנויים מוסדות העמותה ע"פ אחת מהחלופות המפורטות בסעיפים 
 י בנסיבות העניין. תפעל למימוש החלטתה האמורה בהקדם האפשר

 
פי נוהל -הקצאת המגרש עליו בנויים ועומדים להיבנות המבנים של העמותה, על .1

 בתמורה סמלית.  הקצאה הקצאת מקרקעין ללא תמורה או
 

הסכם חכירת מישנה בין המועצה לעמותה בתמורה שתיקבע בידי שמאי מוסמך   .2
 ובאישור רשות מקרקעי ישראל.

 
  . הסדרת מעמד העמותה תהיה כפופה לאישור כל הרשויות המוסמכות והעמותה 3      

 תישא  בכל העלויות שיהיו כרוכות בכך.          
 

 תמאושר -הצעת החלטה
  

 ניתוח נתונים -דיון בעניין הכנסות יישוביות 5
 יישוביים.ה כספיים של  מצגת לפילוח נתונים -אורן

 
נתוני הכנסה של הוועדים המקומיים בפילוח לפי ישובים בפני חברי המליאה הוצגו 

במצגת עלו פערים גדולים בצד ההכנסות של הישובים לצד הוצאות  ומקורות הכנסה .
 זו . השאינן בהכרח עולות בקנה אחד בהשווא

 
 התקיים דיון והתייחסות החברים.

 
למושבים/יישובים בכל מתווה מוסכם כי השתתפות/ סיוע כספי יינתן  -החלטה

יראה נכונות  -2יישוב שיפעל להקים אגודה שיתופית.  -1בהתקיים שני תנאים : 
 לעזור לעצמו ע"י הסכמה להשתתפות כספית

 
שוב  יוצגואשר ,לצמצום הפערים  לאחר הדיון, סוכם על הצגת אפשרויות נוספות

 ורותלמקבאופן מעמיק, תוך התייחסות  למליאת המועצה לאחר בחינת ההצעות
 .התקציביים להשגתן
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 .מליאה הקרובהנוספות והבאתם לדיון בישיבת החלופות העלאת  -החלטה
 

מס'  6
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

 מיחשוב גני ילדים  חדש
          

   קע"פ  100,000

 מחשוב אולמות הרצאות חדש
           

   קע"פ  25,000

 חדש
חידוש מבנים אוהל 

 משה
          

   משרד החינוך  150,000

 הרחבה שיבולים חדש
          

   משרד השיכון  551,537

 הרחבה שוקדה 21
          

 הגדלה משרד השיכון  396,000

 חדש
פרויקט בטיחות מתקני 

 ספורט
          

 קע"פ  150,000

להעמיס 
על חידוש 

 מבנים

 נגישות ראיה מעגלים חדש
           

   משרד החינוך  31,844

 מרכיבי ביטחון בתושיה 1604
          

 הגדלה משרד השיכון  180,000

 הרחבה שובה 237
          

 הגדלה משרד השיכון  424,100

 חדש
הנגשת שמיעה אוהל 

 משה
           

   משרד החינוך  30,000

 הנגשת שמיעה נועם חדש
           

   החינוךמשרד   30,000

 חדש
מצלמות ומערכות שמע 

 לאוטובוסים
           

   קע"פ  80,000

 ניקיונות ישובים חדש
          

 קע"פ  175,000

סיוע 
לישובים 

לפני 
 החגים

          

      2,323,481     סה"כ

 

 תברי"ם מאושרים

 

 מאושר -43,44פרוטוקול מליאה  7
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 
 לביצוע

 הערות  

    דו"ח ראש המועצה מאושר  .1

חברים ביום ביקור הנשיא השתתפות התזכורת ל  .2
 במירוץ דרום אדום

 
נורית 

 +לשכה
 

הצעת החלטה להסדרת זכויות במקרקעין חמדת   .3
 הדרום

  נורית 

 נוספות חלופות העלאת -החלטה -הכנסות יישובים  .4
 .הקרובה המליאה בישיבת לדיון והבאתם

  אורן 

  אורן  מאושרים -תברי"ם  .5

להעביר למשרדי  -אושר 43,44פרוטוקול מליאה  ת .6
 ממשלה

  נורית 

 

 בכבוד רב, 

 

               _____________    _______________ 

 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן          

 מזכירת המועצה      ראש המועצה                


