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                                                  דיון בנושא:סיכום  

 58מליאת מועצה מס' 

 

 ח"תשע אדר 'ו רביעי ביום שהתקיימה : תאריך

(21/2/18) 

 

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

 מצורף נספח להחלטת ועדת גבולותמצגת: 

 
אסי אלמסי, משה טויטו, רחמים חלילי, יואל חדד, שושן כהן, אבי תמיר עידאן, דקל חדד,   משתתפים ה"ה:

 דהן, עמוס ברט, חיים לוי, מנחם מועלם, אלי מוגרבי, יהודה אלבז.
 

 , ניסים אוזן, פנחס דדוןנעמן שמואל, צור קובי, הנגבי אלי  :חסרים
 

 מזכירת המועצה. -חדד-נורית כהן : נוכחים
 

 תוכן הישיבה

 :תמיר- דוח ראש המועצה 1

 מחלקת גזברות

המצופה , בשל עומס העבודה הרב התפטר מתפקידויד הגזבר שנבחר לתפקשבהמשך לדיווח 

לתת  בשבוע פעמיים מגיע אורןים ועד לסיום הליך מכרז חדש ולקליטת גזבר, יממנו. בתקופת הבינ

מענה ולצמצם פערים. יחד עם זאת עובדת ותיקה מהנהלת החשבונות, בשם שיר לסרי שעד כה 

 ומנתבת אותם ע"פ הצורך. מקבלת את הפניות חינוך תקציבניתעסקה כ

 רשות הדואר

זוכים למענה  שלאלעניינים  ,מחוז דרום הדואר רשותהנהלת  עם ישיבהלפני כשבועיים התקיימה 

דואר נע למועצה, קבלת דואר ביישובים ע"י מוקדי חלוקה בזמן, יכולת שירותי אצלנו כגון: הגעת 

דואר באופן יומי ע"י הרכב הנע כולל תשלומים וכיוצ"ב לטובת התושבים, החלפת תאי דואר ישנים 

 .וחלודים והתאמה לצרכים וכיוצ"ב. סוכם לקיים סיור שטח

 רשות הדואר.ודקל לדיונים ולסיורים עם  אסי את לצרף סיכום:   

 מועצתי-כפרי שיטור

 אנשי עם יחד, פעלנו, תושבים לבתי ובפריצות החקלאית בפשיעה מנהלים שאנו למאבק בהמשך

 ולמועצה לנו משותף מועצתי-כפרי שיטור יוקם במסגרתו מתווה לגיבוש ב"ומג ישראל משטרת

 את. הקרובים בחודשים העורף ביישובי שיוצבו הביטחון למרכיבי כתוספת וזאת מרחבים אזורית

 בנושא ראשונה עבודה פגישתנערכה , והשבוע פנים לביטחון המשרד אנשי בפני הצגנו המתווה

 את המקצוע אנשי הציגו בפגישה. ב"ומג המשטרה ואנשי ארגן גלעד, השר של בראשותו

 ישמשו ומרחבים נגב ששדות כך לקדמו והורה במתווה תומך הוא כי ציין והשר לנושא התייחסותם

 ניידות של סיורים היתר בין יכלול שיוקם מועצתי-הכפרי השיטור. זו לתוכנית ראשוני כפיילוט
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 הביטחון תחושת את שיחזירו ושוטר מועצתי פקח ישבו ניידת בכל כאשר המועצה ביישובי משטרה

 .המועצה תושבי בקרב הביטחון תחושת את חזקנ וכך והרתעתי מניעתי גורם יהוו, וכן ליישובים

 המס הטבות

 מס הטבות שמעניקה השעה הוראת הארכת בנושא הכנסת של הכספים בוועדת דיון התקיים

 העורף יישובי גם בהם, מס להטבות זכאים המועצה מיישובי מחצית לפחות בהם ליישובים

 הכספים ועדת לחברי בדרישה פנינו, כן ועל 2018 שנת לסוף עד תקפה השעה הוראת. במועצה

 בנושא שניהלנו המתוקשר המאבק בשל כי, לציין חשוב. השעה הוראת של תוקפה להארכת

 ללא שגם כך, מועצתי ולא יישובי למדד אקונומי והסוציו הפריפריאלי המדד שונה, המס הטבות

 כי להבטיח מנת על, אך. מס להטבות הזכאים במפת נכללים המועצה יישובי כלל השעה הוראת

 דורשים אנו, היישובי במדד שינוי ויהיה במידה המס להטבות הזכאות ממפת יגרעו לא היישובים

 המס הטבות של והתועלת הצמיחה את רואים כולנו. בנושא השעה הוראת של הארכתה את

 של הארכתה את להבטיח מנת על העוצמה בכל לפעול ממשיכים אנו כן ועל המועצה ביישובי

 .השעה הוראת

 בשבט ו"ט חוגגים

 החמודים הילדים'. אופירה'ו' איתן' זמרת במושב הגנים ילדי עם בנטיעות ציינתי בשבט ו"ט חג את

 יחד' מתנדבי עם יחד שתילים שלתנו  שם למושב לכניסה עד בשמחה והלכו בשירה מהגן יצאו

על ההכנות  וסיפרו החג במנהגי רבה בקיאות הפגינו הילדים, עזה מאוגדת וחיילים' החייל למען

 תלמידים עם חגיגי בשבט ו"ט סדר ערכו הם שם', שלם לב' מועדוןל הצטרפתי  מכן לאחרלחג . 

  '.יהודה בית' מישיבת

 חקלאות ומים 

התקיימה פגישה של ראשי מועצות עוטף עזה עם מנהל רשות המים, מר גיורא שחם,  החודש

. הפגישה התקיימה בהמשך לדיון 2018בנושא הקיצוץ הצפוי בהקצאות המים לחקלאות לשנת 

פיו לות, ובו הצגנו בפני השר מתווה חירום שקיימנו עם שר החקלאות בנושא לפני מספר שבוע

לא יקוצצו כלל והקצאות המים של חקלאי הנגב  2018הקצאות המים של חקלאי עוטף עזה לשנת 

, כפי שהציעו במשרד החקלאות. 2016ולא בשנת  2107המערבי יחושבו על פי הצריכה בשנת 

אנו נמשיך ונפעל לטובת קידום הנושא עד ושר החקלאות  ידי -התקבל בהסכמה עלמתווה זה 

 יטבי למען החקלאים שלנו. למציאת פתרון מ

 

 קולות כבר ישו צ"בג הוגש וחצי שבוע לפני בהמשך לדיווחים שלנו בעניין,  – תושייה הרחבת

 מתנגד לקדם את הנושא.  נהלשהמ כיון במערכת לחץ יש. מלחמה

שכן הדבר  בקרה בלי ביתך בני בניה במסגרת לא ניתן לאפשר קטנים שבמקומות חושבים אנחנו

 החדש המינהל מנהל. המינהל עם סיכום ויש מוכנים בתים לבנות ביקשנו, יגרום לספסרות בקרקע

במטרה לקנות  השכירו אנשים, שנים 5 לפני פורסם המכרז .'יח 79-ב מדובר ,למתווה מסכים לא

כלפי  אנו מכוונים את מאבקנו כלפי המינהל ולאיצוין כי . שטח בהרחבה ולבנות את ביתם בישוב

  השר כחלון על אף שהוא צד לתביעה. נמשיך ונעדכן...

כזכור תקציב המועצה השנה הוגש בגירעון ואנו פועלים לייעל את המערכת ע"מ לצמצם  -תקציב



 

4 

, נ"ש, א"בכלקות לצמצם המח מנהלי לכל יעדים נתנו לפחות את חלקו ומבלי לפגוע בשירותים.

 ככל שניתן.  כוננות

  הנצחה

ערב  מתקייםכל שנה , מזרועה ז"ל כהן סלומון של לזכרוו תונצחהשנה יוקדש לה הזיכרון ערב

יהיה מיוחד ומרגש . השנה ש אני סמוך ובטוח  ע"י הנוער שלנו. גם השנה וצגמרגש במיוחד שמ

את הנתונים  ווריכז אלוף הפיקוד כתב למשפחות. אספולחללי המועצה. מכובד הפקנו ספר הנצחה 

ברגישות ועדינות רבה, סימן טוב אלמסי ואירית הדוברת, יישר כוח. הספר יחולק בע"ה לאחר 

 .הפסח ולפני ערבי הזיכרון

 מבזקים קצרים:

 בשלום ובהצלחה ב"ה עבר דות חינוךמוס התגוננות התקיים תרגיל . 

 ממליץ בחום להשתתף מרגשת וההיענות הייתה רבה ותיקים התקיימה מסיבת השבוע .

 באירוע שכזה. 

 ובו מכללת חמדת הדרום. את וייסד שהקים, ז"ל רבלין חיים של לזכרו טכס היה בערב היום 

 .ופועלו זכרו את הוקירו

 .בימים אלו אנו מתחילים היערכות וניקיון יישובים לקראת הפסח 

 קולות קוראים מקצה . השרה באמצעות במועצה הדיגיטציה קידום על גמליאל לגילה תודה

 כספים משמעותיים לטובת נושא הדיגיטציה במועצות.

 הרב רוני יוצא בשנה הבאה לחל"ת )חופשה ללא תשלום(, ואנו בוחנים את  -אולפנת צביה

 אופן ההפעלה של האולפנה יחד עם עמותת "דעת" המפעילה את נריה בנים.

 חסרה של מנהלי המחלקות בניידים. גם אין חזרה לפונים אלינו כחברי  זמינות – הערה

למספר מנהלים ירכשו כרטיסים כפולים שיונחו אצל .  מנהלים בישיבתעלהיו מליאה ובכלל.

 המזכירות. בכל הטלפונים יוזנו מספרי חברי מליאה וראשי ועדים.

 שובהת יקבל מחלקה שמנהל תוודא ושהיא למזכירה לפנות מציע -עמוס. 

 לצורך מעקב שוטף וסגירת פניה. באפליקציהכן מפגעים עדמוצע להפנות ול 

 חברירישום מוקדם לל פתרון למצוא.  מועצה תושבי אחוז לברר -התרבות בהיכל הצגות 

 שמעון -מליאה

 דוח ראש המועצה מאושר

-התחייבנו להביא למליאה בזמן ולכן זה מגיע השנה כדי להפעיל את הבריכה כ – בריכת השחייה 2
 אלש"ח, לא כולל שיפוץ. 400

 
 אין טעם להפעיל אותה.מוסכם כי בשלב זה, 

 ולכשתתקבל תרומה נערוך שיפוץ יסודי.הבריכה הוגשה לתרומה 
 פה אחד מאושר! –החלטה 

 
 
 
 

 

מס'  3
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר
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 הגדלה קע"פ  100,000        ביישובים תניקיונו 1708

  630,000        יזרעם -ציר הוצדק חדש

 אלש"ח מ. 315
 315הביטחון, 

   אלש"ח קק"ל

  150,000        ספר הנצחה 1755

 אלש"ח מ. 20
 100הביטחון, 

אלש"ח נגב 
 30וגליל, 

   אלש"ח קע"פ

  289,986        דיגיטציה חדש

 מ. 219,191
חברתי,  שוויון

   פ"קע 70795

 חדש
שיפוץ בית כנסת 

   השתת' בעלים  130,000        שרשרת

 חדש
פרויקט איסוף ופינויי 

 קע"פ  465,351        פסולת
 -פרויקט

 אלש"ח 4,650

 הגדלה השתת' בעלים  100,000        סעד מבנה יביל 1608

 השיכון מ.  3,678,400     הרחבה שובה 237

התאמת 
התב"ר 

להרשאות מ. 
 השיכון

   קע"פ  150,000        תכנון הנדסי חדש

   קע"פ  50,000         2018מרכיבי ביטחון  חדש

  700,000        חברה וקליטה חדש

אלש"ח  350
חטיבה 
 350להתיישבות, 

 אלש"ח קע"פ
פרויקטים 

2017 

   קע"פ  52,430         שיפוץ גן סעד חדש

   קע"פ  40,000         ג'ימבורי נייד חדש

 חדש
כפר -פיתוח כללי
   קע"פ  70,000         מימון

   הביטחון מ.  49,478         שיפוץ ביתני שמירה חדש

 543,712 רובוטיקה  1732

משרד  454,545
  89,167המדע, 

   ק.ע.פ

  ק.ע.פ 100,000 גינון וריהוט חוץ חדש

    7,299,357   סה"כ
 
   

4  
 -הכללת המועצה בוועדת גבולות לחלוקת הכנסות

מליאת המועצה מאשר בזאת את פניית ראש המועצה אל משרד הפנים לעניין הכללת המועצה 
בוועדת הגבולות אשר דנה בחלוקת הכנסות מחודשת לרשויות וזאת ע"פ הנוסח המצורף להחלטה 

 מאושר -.  זו
 

 מאושר -57מס': אישור פרוטוקול מליאת המועצה  .5
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 בכבוד רב, 
 

  ___________             _____________ 

 חדד-נורית כהן                     תמיר עידאן 

 מזכירת המועצה                    אש המועצהר

                                                           
1
 בכל מקום בו צוין מאושר הכוונה , מאושר פה אחד. 

  


