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סיכום דיון בנושא:
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רושמת הסיכום :נורית
מסמכים לדיון:

מטרת הדיון :דיון מיוחד בעניין בריכת השחייה
משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,פנחס דדון ,אלבז יהודה ,אסי אלמסי ,שושן כהן ,מנחם מועלם  ,ניסים
אוזן ,עמוס ברט .משה טויטו ,רחמים חלילי ,חיים לוי ,דקל חדד ,יצחק אליה.
חסרים :יואל חדד ,קובי צור ,אבי דהן ,אלי הנגבי ,אלי מוגרבי.
נוכחים :אורן חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
תמיר – לא נדון כרגע בעניין שחייה מעורבת או נפרדת הבריכה.
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קיבלנו הנחיות ממשרד הבריאות לפיהן על המועצה להשקיע בבריכת השחייה כספים רבים ,לצורך
השמשה לתפעול בהתאם לתקנים הנדרשים.
לאור זאת פרסמנו מכרז ,אותו חילקנו לעלות שיפוץ ולעלות תפעול .למכרז ניגש מציע בודד שהציע
מחיר של  18אלף  ₪בשנה שישולמו למועצה בגין התפעול .לעניין שיפוץ ,ציין המציע כי לא יישא
בעלות השיפוץ .וכי המועצה תשלם את כלל עלות התיקונים בבריכה.
השאלה שעומדת להצבעה הינה האם בכלל להפעיל את הבריכה השנה?
ניסים אוזן– השאלה אם משפצים את הבריכה האם זה משרת את תושבינו או את מושב תפרח?
מנחם מועלם– אולי כדאי להתקשר עם מועצה שכנה ,לסגור השנה עד לשיפוץ עומק?!.
תמיר – ברור מכל מקום שאם נסגור את הבריכה הרי שניקח את הילדים ללמוד שחייה בקיבוצים
ולתושבי המועצה נעשה סידור באחת הבריכות.
פנחס דדון– צריך לבחון מה הדברים שצריך לשפץ כדי שתהיה שמישה? האם המועצה יכולה
לעמוד בטווח העלויות האמור ועל חשבון מה זה?
תמיר –במשאבות בלבד יש מפרט דרישות של מ .הבריאות ,בעלות של כ 360-אלש"ח
רחמים חלילי– עדיף לא לפתוח זה לא משרת אותנו.
ניסים אוזן– זה לא נותן כלום לתושבים שלנו.
שושן כהן– להוציא כ 360 -אלש"ח זה לא מוצדק עדיף לסגור.
אסי אלמסי– אני חושב שבמועצה כזו אין דבר שלא תהיה בריכה זה חלק מהשירותים .הבעיה היא
בבריכה הספציפית במדיני ות המועצה מעורב או לא .לכן העלות לא שיקול וצריך לראות לטווח
השנים הבאות מה ייתן טווח הדחיה?
תמיר – לבריכה ראויה ,מקורה ,אסתטית והידרותרפית ,דרוש לא רק  360אלש"ח אלא כמה
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מיליונים.
אסי אלמסי– המתכונת הקודמת בנפרד ,הבריכה לא שירתה את תושבי המועצה.
אם עושים משהו צריך לטווח רחוק גם במחיר של לבנות בריכה נוספת אפילו בצד אחר של
המועצה ,בצד הלא רגיש.
בן משפחה שלי ניהל בריכה שלא הצליחה ובסוף זה הצליח מאוד ז"א שניתן לשנות את המצב.
כיום תושבים שלנו מנויים במבועים .השיקול צריך להיות אם מפעילים אותה בכלל או לא?! לצערי,
ילדי המועצה לא יודעים לשחות .בדומה להיכל תרבות לאחר השקעה ומאמץ ,היום הוא ברמה
טובה וכך נכון לעשות גם לגבי הבריכה.
תמיר – כרגע אנו צריכים להחליט מה נכון לעשות? ברור שהמטרה הסופית להפעיל את הבריכה,
רק שצריך לשדרג אותה בכל ההיבטים .לעניין קורסי השחייה ,שנה שעברה פרסמנו חוג שחיה
לילדים ולצערי ההרשמה הייתה דלה .שנה קודמת הוחלט שנעשה סקר אך עקב תקלה הדבר לא
בוצע ,צריך לבדוק מה רצון התושבים.
חיים לוי – במצב של היום התושבים שלנו לא נהנים מהבריכה ,גם אם ייקח מס' שנים ,בסוף
נעמיד מצב שעונה לדרישות התושבים .נחשוב על כיוון שייתן מענה לתושבי המועצה.
איציק אליה– כל הזמן אנו מגיעים בין השמשות .אני חושב שבמליאה הקרובה הנושא יהיה בריכה.
הילדים צריכים לדעת לשחות .צריך לגייס תב"ר לבריכה לחשוב עליה באופן יסודי ,הסכם ל 5-שנים
ואז אנו בידיים שלו השנה לא עושים כלום והבריכה לא תעבוד.
חיים לוי – מציע לעשות סקר תושבים שכולל את כל ההתייחסות.
עמוס ברט– יש פיל שמישהו מנסה לדחוף למטה .צריך שמישהו ייתן  4מיליון  ₪להקמת בריכה
הידרותרפית .כיום לא ניתן לפתוח בשדות נגב בריכה מעורבת זה בלתי אפשרי ,לצערי גם אם
הבטן שלי מתהפכת מכך .מציע לשפץ באופן מעמיק ולפתוח בעוד שנה עם אופציה למשפחות,
לטובת כולם.
סקר תושבים – תמיד אפשר לעשות ,נניח שעשינו ויגידו  45.5יחליטו מעורב לאן תלך עם זה?!.
כרגע לצערי אי אפש ר גם אם תהיה בריכה שניה ושלישית אני מעדיף שתמיר יהיה פנוי לדברים
חשובים .אני בעד סגירה ולא לפתוח.
אלבז יהודה– אנחנו גוש של מושבים ,ולמושבים יש אופציה לשם בריכות שחיה בבית לכן אין
היענות אלא רק הקהילה הדתית רוב הבתים עם בריכה פרטית.
מי בעד להפעיל את הבריכה?–  0הצבעות
החלטה -השנה במצב העניינים הנוכחי ובהשקעה הנדרשת -לא תופעל הבריכה .יתקיים דיון
חוזר בעניין באחת המליאות הקרובות תוך התייחסות לאופן הפעלתה ולמתווה והפיכתה
לאטרקטיבית.
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תבר"ים לאישור – מצ"ב
מס'
תב"ר

נושא

סכום

גורם מממן

פעולה

חדש

סטודיו לאב

111,000

הסוכנות היהודית

30,000$

חדש

רובוטיקה

537,788

קרן היסוד

145,348 $
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חדש

חיזוק הביטחון האישי

1,133,000

המשרד לביטחון פנים

חדש

חיזוק החוסן האזרחי

550,000

המשרד לביטחון פנים

1721

מועדון פנאי לנכים

50,000

סה"כ

הקטנת
תב"ר
התכנון

2,381,788

מאושר

מס'
.1
.2

תאריך
לביצוע

החלטות  /משימות לביצוע

בעוד 2-3
ישיבות

דיון עומק בהפעלת בריכה
תברי"ם מאושרים

אחראי
לביצוע

הערות

נורית
אורן

בכבוד רב,
_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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