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דוח ראש המועצה
ניחומים -החברים שולחים ניחומים חמים לחברנו חיים לוי במות אחיו .שלא ידעו עוד צער.
 מועדון בעלי מוגבלויות – במסגרת פעילותה של מחלקת הילדים והנוער בשדות נגב וחזונם
לתת מענה לכל אוכלוסיית הילדים והנוער במועצה וביוזמתה של ליאור כהן מהיישוב הקהילתי
מעגלים ,נפתח מועדון לילדים בעלי צרכים מיוחדים במועצה.
ליאור כהן ,תושבת היישוב הקהילתי מעגלים ומצטיינת הנשיא לשנת  ,2016פנתה אליי עם
יוזמה מדהימה ,לפתוח במועצה מועדון לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים .צוות מחלקת הילדים
והנוער לקחו על עצמם את הפרויקט ונרתמו לביצועו ,יחד עם ליאור הם גיבשו תכנית לפתיחת
המועדון .בסיועם של קצין הביקור הסדיר וצוות המחלקה לשירותים חברתיים ,הם החלו
בתהליך עם המשפחות ובני הנוער .וביום רביעי הגיע התהליך אל סיומו בחנוכתו של המועדון
החדש ,בהשתתפותם של הילדים ובני הנוער ,צוות מחלקת הילדים והנוער ,צוות המחלקה
לשירותים חברתיים ,צוות 'שותפות ביחד' מקהילת פילדלפיה ,בנות השירות הלאומי והחונכים
אשר ילוו את החניכים בפעילות המועדון .יישר כוח.
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 מועדון מייסדים שרשרת – כמו כן נערך יום הולדת למועדות המייסדים במושב שרשת ,היו
מכל היישובים אווירה מדהימה.
 - Spelling bee לראשונה במועצה האזורית שדות נגב ,נערכה תחרות איות בשפה
האנגלית לבתי הספר היסודיים .בתחרות זכתה התלמידה ירדן דהאן במקום הראשון ,אל
המקום השני הגיעה התלמידה אביה אשוש מבי"ס דע"ת ולמקום השלישי הגיע התלמיד רועי
חיים חדד מבי"ס בית הגדי וזאת מתוך  16תלמידים מבתי הספר היסודיים במועצה
שהשתתפו בתחרות.
את התחרות יזמו :רכזת האנגלית המחוזית ,חני שקלאר ,צוות הוראת האנגלית בבתי הספר
היסודיים במועצה ובשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך במועצה ,הם הפיקו תחרות מדהימה
אשר עסקה כולה בלמידת השפה האנגלית על בוריה באמצעות למידה חווייתית .יישר כוח.

 ערב הוקרה למתנדבים
בערב מרגש וחגיגי הוקרנו פעילותם של המתנדבים במועצה בכנס השתתפו ,כ 350-
תושבים המתנדבים בכ 20-גופים בתחומים שונים ומגוונים ועובדים עם אוכלוסיות רבות
במועצה ,מתוך אחריות קהילתית ואהבת חינם .במהלך הערב הענקנו תעודות הוקרה
לארגוני ההתנדבות השונים הפועלים במועצה .נפלא לראות כיצד בכל שנה מספר
המתנדבים גדל וההתנדבות תופסת חלק משמעותי יותר בחיינו .אני רוצה לומר תודה
גדולה לנוח אלמסי ולמוריה נגר ,מרכזת יחידת ההתנדבות ,על פעילותה למען חיזוק תחום
ההתנדבות וגיוס מתנדבים וארגונים חדשים וכן ,לכל מי שטרח ועמל לקראת ערב חשוב
זה.
 משחק שדות נגב ומכבי ת"א
לפני כשנתיים התחלנו לעבוד בשיתוף עם קבוצת הכדורסל של מועדון מכבי ת"א ,במסגרת
הפעילות המשותפת לוקח המועדון חלק חשוב באימונים של התלמידים בחוגי הכדורסל
ובהרצאות של שחקני עבר המגיעים לספר על תחילת דרכם במועדון ובתחום הכדורסל .
השבוע ,ערכנו משחק ראווה בין קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א' רלף' ליין ',לבין קבוצת
הכדורסל של המועצה ,היה משחק מדהים בו למדו השחקנים שלנו מהלכים ואסטרטגיות
משחק מהגדולים ביותר .יישר כוח לכל מי שטרח לטובת קיומו של המשחק.
 תערוכת אגרומשוב
בכל שנה נערכת תערוכת אגרומשוב מבית העיתון החקלאי' משוב 'בתערוכה מציגים גופים
וחקלאים שונים את התוצרת שלהם .השנה ,גם אנחנו זכינו להציג את המועצה שלנו ואת
החקלאות המתקדמת של שדות נגב בתערוכה .הדוכן הציג את פעילותה של הוועדה
החקלאית המשותפת לנו ולמועצות בני שמעון ומרחבים .בנוסף ,במהלך התערוכה נערך
כנס שעסק בתחום המים לחקלאות ,שם השתתפתי בפאנל והצגתי את המאבק הנחוש
שניהלנו לטובת תיקון  27לחוק המים ,אשר הוזיל את מחיר המים השפירים לחקלאים וכן ,
את המאבק שאנו מנהלים כיום כנגד העלאת מחירי מי השפד"ן.
אלי מוגרבי – יישר כוח .התערוכה והפאנל היו מכובדים , .הפאנל עסק בנושא המים
השפירים לחקלאות בהשתתפות ראשי המועצות ומנהל רשות המים .מחיר המים
השפירים יעמוד על  1.98שח לקוב הפחתה של  0.54אגורות לקוב החל מחודש 1-6-17
ומחודש יוני  2019התעריף יהיה  1.81שח לקוב.
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 תחבורה -החלו העבודות להקמת הכיכרות בכניסות לאזור התעשייה שדות נגב
מטרתנו לשים סוף לתאונות בכביש  2444על ידי פתרון תעבורתי ,בסיומו של מאבק ארוך
ונחוש ,השבוע החלו העבודות להקמת הכיכרות בשתי הכניסות לאזור התעשייה בכביש .2444
משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל ,החלו לבצע עבודות להקמת שתי כיכרות בשתי הכניסות
לאזור התעשייה ע"י חברת 'נתיבי ישראל' .שינויים בהסדרי התנועה כבר נראים ומורגשים
בשטח ובתקופה הקרובה יפעלו עובדי חברת 'נתיבי ישראל' להקמת שתי הכיכרות ,אשר יהוו
פתרון תעבורתי ראוי לחוסר שדה הראייה בכביש זה וכן ,לשדרוג הכביש כולו ולהקמת מדרכה
ותאורה לאורך כל הכביש ,לטובת הולכי הרגל .תכניות אלה אושרו ,על אף שאינן עומדות
בסטנדרטים של משרד התחבורה וזאת בשל הבנת החשיבות שבביצוע העבודות -.סעו
בזהירות.

 גרעון בתקציב המועצה– כמו בכל שנה ,אנו מתמודדים עם גרעון מובנה בתקציב המועצה,
בשנים האחרונות פעילות המועצה גדלה באופן משמעותי בכלל השירותים .תקציב המועצה
גדל קרוב ל 30%ולסך של  109מלש"ח .כמו בכל שנה אנו עמלים לאזן את התקציבים
ממקורות שונים במשרדי הממשלה .בדיון האחרון אשר קיימנו עם מנכ"ל משרד הפנים
וצוות משרדו ,נאמר לנו כי השנה יהיה קשה לסייע לנו בתקציבים נוספים ,וזאת למרות
ההתחייבויות שלהם לסייע לנו ולמרות הפגיעה הקשה של מכלול הנושאים כגון -וועדת
גבולות ,פגיעה במענק האיזון וכדו' ..אשר נכפו עלינו ,אנו עושים את המרב למנוע פגיעה
בשירותים ובאיכות חיי התושבים ,אולם יתכן ונצטרך לבצע תוכנית התייעלות לצמצום
ההוצאות על מנת לסיים את השנה הזאת באיזון תקציבי החשוב מאוד על ההתנהלות
הכספית של המועצה בהווה ולעתיד .בימים הקרובים נקיים פגישה עם השר בעניין.
ככל שיהיה בידי מידע נוסף אעדכן אתכם.
 מעקב חברי המליאה לפניות ציבור באמצעות האפליקציה – במועצה קיימת אפליקציה
בה מעלים התושבים פניות בנושאים שונים לטיפול במסגרת השירותים של המועצה .אני
מציע לכם לקחת חלק :להתעדכן ,לקדם ולעקוב מקרוב אחר פניית התושב .זה כלי נהדר
ושימושי וחשוב שתיקחו בו חלק במטרה להגדיל את מעורבותכם בקהילה .מי שמעוניין יכול
לפנות לנורית והלשכה או נציגי המועצה ידאגו לעדכן אתכם בכל פניה שהגיעה מתושב
המתגורר ביישובכם .כך תוכלו לסייע לו ולקדם טיפול בפנייתו לבצע מעקב ובקרה.
דוח ראש המועצה מאושר
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בקשה להגדלת חוזה התקשרות בתחום דשא והצללות בגני הילדים.
במכרז ההצללות והתקנת הדשא הסינטטי התקבלו מחירים זולים מאוד המאפשרים לנו הגדלה של
ביצוע העבודות בגני הילדים ,לאור הנתונים הבאים – שאין זמן להוציא מכרז נוסף להגדלות
הרצויות ,ולאור זאת שאנו מאמינים שלא נוכל לקבל מחירים יותר זולים מהמחירים שהתקבלו
במכרזים הללו ,אנו מבקשים לאשר הגדלה של הביצוע בפרויקטים הללו עד  50%מעבר לחוזה עם
הקבלנים.
הגדלה זו ניתנת לאישור גזבר ,ראש מועצה ומליאת המועצה .
ראוי לציין כי בכל מקרה לא חורגים מסך התקציב שהוקצה.
מאושר הגדלת התקשרות עד 50%
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הגדלת חוזה התקשרות -בית כנסת זרועה מבנה רב תכליתי – עבודות בית הכנסת בזרועה
החלו והתגלו פערים בין התכנון לבין הנדרש בשטח ,אנו מבקשים בדומה לסעיף קודם הגדלה עד
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 .50%מאושר הגדלת התקשרות עד 50%
4

צו מיסים לשנת  –2018עבור המועצה ועבר הוועדים המקומיים בישובים – בדומה לשנים
קודמות אנו נדרשים לאשר את צו המיסים של המועצה והוועדים .
עפ"י חוק אנו נדרשים לאשר העלאה מינימלית של  2.18%בכל הסיווגים.
אנו מבקשים להגדיל תעריף ארנונה מעבר למינימום הנדרש ב 5%-לסיווגים – תעשייה ,משרדים
ומסחר ,ולסיווג מגורים ב .1%-ההעלאות המבוקשות  -מאושרות פה אחד
צו המיסים למועצה לשנת  – 2018מאושר פה אחד
צו המיסים לישובים לשנת  -2018מאושר פה אחד
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שונות:
דקל – מבקש לחלק זמני נסיעות לכלל התושבים כולל בתחנות הסעה.
תמיר -אנו נפנה לדן בדרום לדרוש מהם ביצוע הנושא.
שוקדה ותקומה – להתקין פחים במגרשי הספורט– מגרש כדורסל אולי אפילו לרשום על הפח
שיוך.
כביש כפר מימון שוקדה – הכביש יורחב  2מטר לצד ימין תצא הודעה לתושבים ברוח זו שוב ביום
ראשון על כיכרות אזור תעשיה.
במסגרת עבודות בכביש מבקשים כי השערים בשיבולים שלא יסגרו בערב אלא רק בלילה מאוחר,
כי ניתן להגיע למעגלים רק דרך שיבולים .
מבקשים לבדוק להחזיר את תחנת שרשרת.
אוטובוס דן -תחנת עצירה בעלומים טרם מתקיימת – הקו אושר .לבדוק עם יעקב בן לולו ,לבדוק
גם הצבת העמוד ,לעדכן את קובי צור ותמיר.
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טריטוריות מפוקחות – מדובר במרכיבי ביטחון ליישובי העורף.
חברי המליאה יוזמנו לישיבה עם הקב"ט והוועד המקומי להצגה והסבר .כרגע היישובים :שרשרת ,
יושיביה ,מלילות ,גבעולים ,ובית הגדי לפני סגירת החלטה .מי שמעוניין ,מוזמן לקחת חלק ולהיות
שותף בהחלטה היישובית.
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עדכון חברי מליאה
החלטה :
באחריות מנהלי המחלקות במועצה לעדכן את חברי המועצה בכל פרויקט ביישובו  ,בכל דבר
ועניין .כל ישיבת מליאה יהיה מעקב ביצוע הנושא.
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תברי"ם:
מס'
תב"ר
חדש
חדש

נושא

סכום

גורם מממן

מגרש קט רגל מעגלים
ביה"ס נועם תושיה-
שלב ב'

600,000

טוטו -קרן המתקנים

6,973,260

פעולה

משרד החינוך

5

חדש

שיפוץ ביהכנ"ס זרועה

חדש

שיפוץ בית העם
בגבעולים
שיפוץ אולם ספורט
בקרית החינוך

495,000
455,000
1,018,731

משרד נגב גליל450-
אלש"ח  ,ישוב 45 -
אלש"ח
משרד נגב גליל350-
אלש"ח ,ישוב 105 -
אלש"ח
משרד נגב גליל926,119 -
 , ₪עצמי92,612 -

חדש

רכש  10מיכלי מים
סיוע באחזקת בסיס
מג"ב

15,000

חדש

רכש גנרטור לחירום

65,000

משרד הפנים

חדש

אמצעים לחמ"לים

35,000

משרד הפנים

חדש

סה"כ

57,000

משרד הפנים
משרד הפנים

השתתפות
ישוב
השתתפות
ישוב

9,713,991

תברי"ם -מאושרים
9
מס'

פרוטוקולים מליאה  -50,49מאושרים
החלטות  /משימות לביצוע

.1

תאריך
לביצוע

אחראי
לביצוע

מעקב חברי המליאה לפניות ציבור באמצעות האפליקציה

נורית
לשכה

.2

אישור הגדלת חוזה התקשרות דשא והצללה עד 50%
מסכום ההתקשרות

אורן

.3

אישור הגדלת חוזה התקשרות מבנה רב תכליתי זרועה
מסכום ההתקשרות

אורן

.4

אישור צו מיסים לשנת  –2018עבור המועצה
ועבור הוועדים המקומיים בישובים .
לסיווגים– תעשייה ,משרדים ומסחר,ב 5%-מעבר למינימום
הנדרש ( )2.18%ולסיווג מגורים ב.1%-
סה"כ:
 3.18%למגורים
 7.18%לתעשייה ,משרדים ומסחר.

.5

לחלק זמני נסיעות לכלל התושבים כולל בתחנות הסעה.

הערות
חברים
המעונינים יפנו
לנורית

אורן

נורית

מח' תחבורה
ודן בדרום

6

מס'

תאריך
לביצוע

החלטות  /משימות לביצוע

אחראי
לביצוע

הערות

.6

במושבים שוקדה ותקומה – להתקין פחים במגרשי
הספורט.

נורית

.7

הודעה לתושבים – הרחבת כביש כפר מימון שוקדה ב2-
מטר לצד ימין .ובדבר עבודות ושיבושי תנועה להקמת שתי
כיכרות בכניסה לאזור תעשיה ובהמשך הצומת לכהן.

נורית

.8

לבקש לסגור מאוחר בלילה את השערים בשיבולים לאפשר
כניסה היקפית.

נורית

דורון-ועד יישוב

.9

מבקשים לבדוק להחזיר את תחנת שרשרת.

נורית

יעקב

שפ"ע

דוברות

 .10דן בדרום -תחנת עצירה בעלומים טרם מתקיימת גם לבדוק
גם הצבת העמוד ,לעדכן את קובי צור ותמיר.

נורית

 .11טריטוריות מפוקחות מרכיבי ביטחון ביישובי העורף .קב"ט
המועצה יזמין את חברי המליאה .המעונינים יוכלו להצטרף
ולקחת חלק בהחלטה היישובית.

נורית

רפי

 .12באחריות מנהלי המחלקות במועצה לעדכן את חברי
המועצה בכל פרויקט ביישובו  ,בכל דבר ועניין.

נורית

כלל מנהלי
המחלקות

.13

פ
נורית

פרוטוקולים מאושרים

יעקב -דן בדרום

להעברה
למשרדי ממשלה
ולפרסום ע"פ
הנדרש

בכבוד רב,
_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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