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ביקור אצל שותפינו בפילדלפיה

מיד לאחר החגים ,ביקרתי אצל שותפינו בקהילה היהודית בפילדלפיה .במהלך הביקור נפגשתי עם
ראשי הפדרציה ,עם התורמים הגדולים וחברי ועדת ההיגוי שגילו התעניינות רבה במצב הביטחוני
המורכב איתו אנו מתמודדים תקופה ארוכה והשפעתו על חיי תושבי המועצה .פגישה מרגשת נוספת
הייתה עם משפחת סליגמן התורמים העיקריים למרכז סליגמן אותם עניינו בהרחבת המרכז גם כתחנה
לאם ולילד מודרנית ועדכנית (טיפת חלב) ובהמשך התמיכה השוטפת במרכז .הם גילו נכונות להמשיך
ולתרום למרכז והביעו שביעות רצון מהתנהלותו עד כה .כמו כן ,נפגשתי עם מספר משקיעים רציניים
במטרה לקדם את הקמתו של מפעל לתרופות מצמח הקנאביס בשדות נגב בשותפות עם החברה
הכלכלית של המועצה .ציינתי בפני חברינו מפילדלפיה כי בשדות נגב אנו שומרים להם פינה חמה בלב
וכי אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על קשר חם עם הקהילה ובהמשך חיזוק הקשרים בין כלל
הגילאים וחידוש המשלחות של בני הנוער לטובת זה .חברי הקהילה ציינו עד כמה הם מעריכים
ומוקירים את המועצה ותושביה וחשים בחיבור העמוק ובערבות ההדדית בין הקהילות .הם גם הביעו
התלהבות מהפרויקטים המשותפים הנעשים במקצועיות רבה במסגרת שותפות ביחד (שותפות
.)2000

 תחבורה -עדכון סטטוס התקדמות בכביש זמרת שוקדה ,בימים אלה מתבצעת הרחבת
הכביש וריבודו .הכיכרות באזור התעשייה בשלב מתקדם .בע"ה כשיסתיימו פרויקטים אלו,
נרגיש רווחה משמעותי בשיפור התשתיות התחבורתיים באזורנו.
 לבדוק עם צחי ,מהנדס המועצה ,כי בתום סיום המדרכה בכביש ,יותקן מעקה בחלקים
הגובלים בצדם תעלות מים וכן במקומות בהם יש סכנת גובה.
 תכנית כוללנית -קיבלנו הרשאה לביצוע תכנית כוללנית להסדרת תבעו"ת בכלל יישובי
המועצה .התכנית תגדיר שטחים בהסדרה כוללת .בימים הקרובים יופנו אלינו ממנהל
התכנון ונפעל בהתאם.
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 יום הוקרה למייסדים -ביום חמישי הקרוב יתקיים טכס הוקרה למייסדי המועצה .במהלך
הטכס יוצגו סרטוני תיעוד כפי שתועדו ע"י מחלקת הנוער של המועצה .וכן סיפורי מייסדים
שחלקם אף נפטרו במהלך ההפקה .זהו מפגש מרגש במיוחד ומדגיש את ההוקרה על
פועלם של המייסדים למען המדינה ,העם ולמען כולנו בחלקת התיישבות זו .כולכם
מוזמנים!.
 ספר זיכרון לחללי שדות נגב -אנו נערכים לאיסוף חומרים להוצאת ספר זיכרון לחללי
שדות נגב .יישר כוח לסימנטוב אלמסי שאוסף את החומרים מהמשפחות ברגישות
מתאימה.
 פיקוח על הגינון -בימים אלו הוצאנו מכרז לחברות שירותים בתחום הייעוץ והפיקוח
בתחום הגינון .כידוע  ,אני לא מרוצה ממצב הנראות והגינון ביישובים ולצורך כך אנו
מבצעים מהלך חדש ,לפיו חברה עצמאית המומחית בתחום הגינון תבצע ייעוץ ופיקוח בכל
תחום הגינון  .כפיילוט נתחיל במספר מושבים ונרחיב את השירות.
 סיכום שנה ואזרחות כבוד – בסוף השנה האזרחית בתאריך ט' טבת  27/12/17נקיים
טכס סיכום שנה ונעניק אזרחות כבוד לשר כץ .אנא שריינו ביומנכם.
 שלטי כניסה ליישובים -בתוך כחודשיים ימים בע"ה אנו מתכוונים להעמיד שילוט כניסה
והכוונה בכלל היישובים .המכרז נמצא בשלב אישור הדגם שיוצב באופן אחיד ומכובד לכלל
היישובים.
 צהרונים -כאמור פרויקט הצהרונים דובר פה בהרחבה .היום חזרתי מישיבה בנושא תקצוב
הסייעות לילדים האלרגנים במסגרת הצהרונים אחה"צ .משרדי הממשלה אינם מתקצבים
את עלות הסייעות בצהרונים ,עלות זו מסתכמת אצלנו בכ ₪ 400,000-בשנה .נוכח הצורך
וסכנת החיים שילדים אלו יעמדו בה ללא השגחה מתאימה ,אנו סופגים עלות זו .לצערי,
תשובת המשרדים האמונים אינה רצינית ומאוד מאכזבת .על אף הישיבה שהתקיימה
הבוקר בנושא ,טרם נמצא פתרון שיפוי לעניין.
דוח ראש המועצה מאושר
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פרידה מאיציק אליה-
תמיר -איציק אליה  ,החליט בתום חמש שנות כהונה ולאחר שמילא את התחייבויותיו לציבור,
לסיים את כהונתו במועצה לטובת היקפי העבודה והצרכים בעיסוקיו האחרים .לבקשתנו הסכים
איציק להישאר בוועדת חינוך של המועצה .מחליפו של איציק לפי המועמדות לבחירות הינו ,
שמואל נעמן מבית הגדי.
אני מבקש להודות לאיציק מאוד על כל הסיוע שנתן לי הן ברמה האישית והן ברמה המערכתית,
מועצתית .אני מעריך אותו מאוד וגאה שאלה החברים סביבנו ושאתה היית חלק מכל זה .אני
מאחל לך עשייה מרובה ובע"ה עוד נעשה עוד הרבה דברים טובים ביחד.
התייחסות כל החברים והנוכחים לתרומתו של איציק למליאה .מהדברים עולה באופן מובהק
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ומוסכם כי תרומתו של איציק אליה למועצה ולמליאה הייתה משמעותית וענפה ,הן ברמת
השיח ,הן ברמת הידע ,ההירתמות והעשייה בכל תחומי הפעילות .החברים מודים לאיציק על
חברות אמיצה ומפרה ועל שיתוף פעולה יוצא דופן.
איציק אליה -ברכות פרידה חמות.
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אישור הקמת מתנ"ס ושינוי תקנון העמותה לטיפוח החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי לעמותה
"מעין עירונית" -מתנ"ס .המתנ"ס יפעל בתחומים שיוגדרו לו ובעיקרם בתחום החינוך הבלתי
פורמלי ,רווחה ,תרבות וספורט.
מועצה אזורית שדות נגב מאשרת בזאת הקמת מתנ"ס והתנהלותו של המתנ"ס ביישובנו
כעמותה מעין עירונית עפ"י תקנון האחיד והמעודכן לחודש מאי .2013
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אישור טיסה המליאה מאשרת בזאת יציאתו של תמיר ל -ריּו דה ז'ניירּו לצורך גיוס כספים.
מוצע בזאת ע"י החברים לצרף את צחי עסיס ,מהנדס המועצה ,לטיסה הן בצד המקצועי והן
כהוקרה על פועלו.
מאושר
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אישור עקרוני להקצאת קרקע במתחם אוהל משה.
המועצה רשמה בפניה את פניית עמותת חשב"ר אוהל משה ,להקצות לה חלקת קרקע בחלקה 2
בגוש 39877
לצרכי פעילותה החינוכית של העמותה.
המועצה מאשרת עקרונית היענות לבקשת העמותה ,סמוך לאחר שייחתם הסכם חכירה חדש עם
רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) .המועצה תפעל ע"מ להשלים את ההליך הנדרש לביצוע ההקצאה
בפועל.
הטיפול בבקשת העמותה יתבצע לפי בקשה פורמאלית שתגיש העמותה ובהתאם לנוהל ההקצאה
שפורסם על-ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל  5/2001ובכפוף לתיקונים בו
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מליאת המועצה מאשרת ,ממנה ומסמיכה בזאת את מר ישראל סבאג
 37175841לפעול כדלקמן :

נושא ת.ז .מס'

לפעול כמפקח המועצה האזורית שדות נגב (להלן ":המועצה") על ביצוע הוראות חוקי העזר
א.
של המועצה המפורטים להלן ,לרבות שימוש בסמכויות "ראש מועצה" ו"מפקח" ,כמשמעותם של
מונחים אלה בחוקי העזר האמורים ,כאשר הדבר דרוש לצורך אכיפת חוקי העזר ופיקוח על קיום
הוראותיהם:
רשימת חוקי העזר:
חוק עזר לעזתה (מפגעי תברואה) ,התשכ"ד.1964-
.1
חוק עזר לעזתה (שימור רחובות) ,התשכ"ה.1965-
.2
חוק עזר לעזתה (הריסת מבנים מסוכנים) ,התשכ"ה.1965-
.3
חוק עזר לעזתה (ניקוי מגרשים וחצרות (ניקוי מגרשים וחצרות) ,התשכ"ז.1966-
.4
חוק עזר לעזתה (רשיונות לרוכלים והפיקוח עליהם) ,התשי"ז.1957-
.5
חוק עזר לעזתה (פתיחת עסקים וסגירתם) ,התשי"ז.1957-
.6
חוק עזר לעזתה (עקירת עצים) ,התשי"ט.1958-
.7
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.8
.9
.10
.11
.12

חוק עזר לעזתה (מודעות ושלטים) ,התשכ"ב.1962-
חוק עזר לעזתה (החזקת בעלי חיים) ,התשכ"ה.1965-
חוק עזר לעזתה (פיקוח על כלבים) ,התשכ"ה.1964-
חוק עזר לעזתה (הגנה על הצומח) ,התשכ"ה.1965-
חוק עזר לעזתה (העמדת רכב וחנייתו) ,התשכ"ו.1966-
מאושר
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בפני חברי המליאה הוצגו דוחו"ת כספיים לשנת  2016עבור התאגידים הבאים :
 .1עמותת התיירות שקמה הבשור
 .2פארק נ.ע.מ לשנת  .2015,2016טיוטא בלבד
 .3החברה הכלכלית לפיתוח עזתה ובנותיה
 .4העמותה לטיפוח החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בעזתה
הדוחות הכספיים מאושרים.
תמיר -אבקש להדגיש כי הדוחות הכספיים של פארק נ.ע.מ ,מובאים באיחור ואינם מבוקרים,
בשל העדר התכנסות הדריקטורים וקיום ישיבת דירקטוריון במשך כשנה וחצי חרף בקשתנו
הדוחות המבוקרים והחתומים יוצגו שוב בפניכם  ,חברי מליאת המועצה ,לאחר חתימתם.
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מס'

אישור פרוטוקולים ישיבות מליאה מס'53,54 :
תאריך

החלטות  /משימות לביצוע

לביצוע

אחראי
לביצוע

.1

דוח ראש המועצה מאושר

נורית

.2

לבדוק עם צחי ,מהנדס המועצה ,כי בתום סיום המדרכה
בכביש ,יותקן מעקה בחלקים הגובלים בצדם תעלות מים
וכן במקומות בהם יש סכנת גובה.

נורית

.3

אישור טיסה לתמיר וצחי לריו

אורן

.4

אישור עקרוני להקצאת קרקע לאוהל משה

אורן

.5

אישור שינוי תקנון העמותה לטיפוח החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי לתקנון עמותה מעין עירונית -הקמת מתנ"ס

אורן
ונורית

.6

אישור ישראל סבאג כפקח

נורית

.7

הדוחות הכספיים מאושרים :עמותת התירות ,פארק נועם,
החברה הכלכלית ,העומתה לטיפוח.
דוחות פארק נועם יובאו שוב

אורן

.8

אישור פרוטוקולים מליאה .53,54

נורית

הערות

צחי

כתב מינוי

בכבוד רב,
_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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