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תוכן הישיבה
דו"ח ראש המועצה
1
בהמשך לברכות ולאיחולים בטקס -אני מאחל לכולנו שנעבוד בשת"פ פורה ,שנהיה מאוחדים ולא
אחדים .זהו המקום לדון ,לחשוב ,לתמוך ולסייע .ובסופו של יום נתאחד סביב המשימות וההחלטות
עבור שירות טוב ומקום טוב יותר לתושבינו.
יישוב חדש -אנו בשלבים מתקדמים לקראת אישור היישוב החדש ,כפי שדיווחנו בעבר ותקשורת,
זוהי התשובה לטרור .הקמת יישוב חדש בעוטף עזה .בע"ה כשיאושר סופית הקמת היישוב נחוש
גאווה גדולה כולנו ,כי היינו שותפים אקטיביים להקמת יישוב חדש בארץ ישראל .סיפוק עצום וכיף
גדול.
תכנית כוללנית -אנו בתהליך הכנת תכנית כוללנית ,תכנית המסדירה את התכנון הכולל של
המועצה .מנהל התכנון תיקצב אותנו ב כ 6 -מיליון  ₪לתכנון .בסוף התהליך נסדיר בע"ה את כל
תחום התכנון הכולל של המועצה.
תכנית המראה -מדובר בתכנית שבאופן חריג הכלילו אותנו כמועצה אזורית בתוכה .התכנית
מסייעת וממריצה רשויות ליצירת מיזמים כלכליים וארגוניים כולל התייעלות ועידוד פרישה .בימים
אלו משרד הפנים עומל עליה ויציג תכנית מפורטת עם אבני דרך לביצוע.
הקמת מרכז משולב -אנו בתהליך הקמת מרכז משולב מוגן .המרכז ישלב בתוכו את מרכז חוסן,
מחלקת רווחה ממוגנת ,ומועדון לצרכים מיוחדים.
קהילת סאו-פאולו-מדובר בקהילה חדשה שאירחנו לפני חודש .בחג החנוכה הקרוב היינו אמורים
להתארח אצלם אך הביקור נדחה .הקשר איתם הינו חם וקרוב ואנו מודים להם על עזרתם ומקווים
שיסייעו בידנו להקמת המרכז המשולב ופרויקטים נוספים.
ישיבות מטה -בהתאם לדיווח בישיבות עם הוועדים המקומיים .אנו מבקשים כי תיקחו חלק
ומעורבות בישיבות מטה עם היישובים .ישיבות אלו יתקיימו בהשתתפות מנהלי מחלקות רלוונטיים
וחברי ועדי יישובים .כמו כן מידי פעם אנו מקיימים סיורי שטח לראות את הצרכים בסיור רגלי
ביישוב .נוכחותכם בישיבות אלו חשובה לנו לקידום המשימות והצרכים לרווחת התושבים.
דו"ח ראש המועצה מאושר
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אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
מכוח סמכותה של המועצה האזורית שדות נגב על פי סעיף  132לצו המועצות המקומיות {מועצות
אזוריות} התשי"ח –  1958מחליטה המועצה האזורית שדות נגב ,בישיבתה מיום 29/11/2018
להאציל לוועדים המקומיים שבתחומה {בית הגדי ,גבעולים ,זמרת ,זרועה ,יושיביה ,כפר מימון,
מלילות ,מעגלים ,סעד ,עלומים ,שובה ,שוקדה ,שיבולים ,שרשרת ,תושיה ,תקומה} את הסמכויות
כדלקמן :כל אחד בהתאם לתקציבו המאושר מידי פעם וזאת החל מיום קבלת החלטה זו.
להקים ולקיים ולנהל שירותים ,לדאוג לפיתוח ולקידום העניינים ,ולבצע עבודות ציבוריות ולהסדיר
ולקיים ולנהל כל פעולה נדרשת והכול בתחומים המפורטים להלן ובהתאם לפעולות המפורטות בתקציב
הוועד המקומי.
 .1חינוך
 .2תרבות נוער וספורט
 .3דת
 .4בתי עלמין ואתרי הנצחה
 .5איכות הסביבה ותברואה
 .6ניקיון
 .7גינון
 .8הדברה
 .9ניקוז
 .10שמירה ,בטחון ומקלטים
 .11כבישים ומדרכות
 .12מבני ציבור
 .13גנים ציבוריים ומתקני משחקים וספורט
 .14תאורת רחוב
 .15גביית מיסים ,ותשלומים נוספים
 .16ביטוח
 .17אדמיניסטרציה וכל דבר הקשור בפעילות הוועד המקומי על כל הכרוך בכך.
מאושר – פה אחד

3

אישור מינוי ועדת מכרזים -יו"ר -אסי אלמסי ,חברים :משה טויטו ,בצלאל בר-חי ,אורי כהן ,לירון סעד.
כל ייתר חברי המליאה (למעט חברי ועדת ביקורת) ישמשו ממלאי מקום ע"פ הצורך בוועדת מכרזים.
מאושר פה אחד

4

5

6

אישור מינוי ועדת הנחות -יו"ר – רפי יסגרון ,הדר ירון ,יהודה אלבז ,משה טויטו .ייתר החברים ע"פ
חוזר מנכ"ל :יועמ"ש המועצה ,מנהל מחלקת רווחה ,גזברית המועצה.
מאושר -פה אחד
ועדה מרחבית לתכנון ובניה ,נגב מערבי -חבר תמיר עידאן .ממלאי מקום צחי עסיס -מהנדס
המועצה ,ואסי אלמסי חבר המליאה.
מאושר -פה אחד
אישור מינוי ועדת ערר -עו"ד גיא נגר מתושייה עו"ד אברהמי בועז מכפר מימון ,מוניטין ירון
ממעגלים .בהתאם לנוהל מינוי ועדת ערר החברים הצהירו על העדר ניגוד עניינים ואושרו ע"י
יועמ"ש המועצה .תפקיד ועדת ערר לדון בהשגות בנושא ארנונה בלבד.
מאושר  -פה אחד
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מינוי סגן בשכר -עדי שקלאר -עדי יעסוק בתחומי השפ"ע והחקלאות .העסקתו במשרה מלאה
תהיה בכפוף ובהתאם לאישור משרד הפנים ובהתאם ליכולת התקציבית של המועצה.
אנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקיד.
מאושר -פה אחד.

.8

אישור הלוואה לצורך מימון הרחבת מט"ש בסך ₪ 1,300,000
מאושר  -פה אחד

9
סכום

מס' תב"ר

נושא

חדש

שיפוץ והתאמת מבנה
אוהל משה

170,000

21

גורם מממן

פעולה

משרד החינוך

מס' שיריון
1001045705

גן משחקים שוקדה  -שצ"פ
הרחבה

300,000

משרד החקלאות

חדש

הצללה למגרש כדורסל
בעלומים

250,000

משרד הפנים

חדש

תאורה למגרש קט רגל
בעלומים

127,000

משרד הפנים

תוספת להרחבה
ביטול בקשה של
המרה לטובת שיפוץ
הבריכה
ביטול בקשה של
המרה לטובת שיפוץ
הבריכה

28
חדש
חדש

גן משחקים יושיביה -
שצ"פ הרחבה
שיפוץ מרכז רובוטיקה
ציוד לצוותי צח"י

300,000
540,000
119,739

משרד החקלאות
קרן היסוד
משרד הביטחון

תוספת להרחבה
150000 $
4440955534

חדש

קידום שירותים דיגיטליים
וייעול השירותים באמצעות
כילים דיגיטלים

400,000

המשרד לשיויון חברתי

1001107364

חדש

קידום מעורבות חברתית
של צעירים למען הקהילה

429,800

המשרד לשיויון חברתי

1753
1615

פיתוח חצרות סליגמן
ביוב אחזקה

60,000
-6,083

קרנות הרשות
קרנות הרשות

1001107364
הגדלה מקרנות
הרשות
איזון תב"ר וסגירה

1620

בית ספר מעגלים  -שיפור
תנאי שהייה

1890
1723

בניית מבנה לפעילות פנאי
רווחה
רובוטיקה
סה"כ

סגירת תב"ר מאוזן

-

2,892,993
-

ביטוח לאומי  ,M2קרן
שלם  892.993אלפי ₪

הגדלת תב"ר תרומה
קרן שלם  +ביטוח
לאומי
סגירת תב"ר מאוזן

5,583,449

תברי"ם מאושרים פה אחד
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תאריך

1החלטות  /משימות לביצוע

מס'

לביצוע

אחראי
לביצוע

.1

דוח ראש המועצה מאושר

נורית

.2

האצלת סמכויות ועדים מקומיים -מאושר בהתאם לנוסח
המצ"ב

נורית

.3

מינוי ועדת מכרזים -אסי אלמסי -יו"ר ,משה טויטו ,אורי
כהן ,לירון סעד ,בצלאל בר חי .וכל ייתר החברים מ"מ
(למעט חברי ועדת ביקורת).
מינוי ועדת הנחות -רפי סגרון -יו"ר ,הדר ירון ,אלבז
יהודה ,משה טויטו .ייתר החברים ע"פ חוזר מנכ"ל:
יועמ"ש המועצה ,מנהל מחלקת רווחה ,גזברית המועצה.
חברים בוועדה מרחבית נגב מערבי :תמיר עידאן ,ומ"מ
צחי עסיס ואסי אלמסי.
מינוי ועדת ערר -עו"ד גיא נגר  ,עו"ד אברהמי בועז ,וניטין
ירון.
מינוי סגן -עדי שקלאר יעסוק בתחומי שפ"ע וחקלאות.
שכר יקבע בהתאם לאישור משרד הפנים ובהתאם ליכולת
התקציבית של המועצה.
אישור הלוואה לטובת הרחבת מט"ש -1,000,300
מאושר

.9

תברי"ם מאושרים

.4

.5
.6
.7

.8

הערות

נורית

נורית
נורית
נורית
נורית
זהבה
זהבה

בכבוד רב,
___________
תמיר עידאן
ראש המועצה

1

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה

בכל מקום בו צוין מאושר הכוונה  ,מאושר פה אחד.
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