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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 8 מליאת מועצה מס'

 

 25/7/19 תשע"ט בתמוז כב' : תאריך

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 

 נורית הסיכום: מתרוש

 מצגת ועדת מכרזים לדיון: מסמכים

  

 מנחם מועלם,  משה טויטו, , עדי שקלאר  ,אסי אלמסי יו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
שקלים, חיים   , ירמי חדרי ,עמוס ברט ,דרור מוגרבי יהודה אלבז,  ,חי-בצלאל בר,  רפי סגרון

 .רמי כהן
 

 לירון סעד., אורי כהן, ירון הדר ,אלי הנגבי  :חסרים
 

 חדד מזכירת המועצה-נורית כהן מבקר המועצה, -אלי יגנה  : נוכחים
 

 ישיבה זו מוקלטת והיא תעלה לאתר המועצה                             

 החלטות 
  :דו"ח ראש המועצה 1

, מבקש להודות למוטי אדרי וצוות נתוני הזכאות לבגרות בשדות נגב הינם הגבוהים באזור

 המורים והמנהלים על ההשקעה הגדולה . גאווה  גדולה למועצה. 

 

כנס אזורי בנושא החרדות שעוברות עלך תושבים כתוצאה מהאיום  -לחבק את הפחד

 בהיכל התרבות. קישור הרשמה נשלח בתפוצה. 5/8/19. מוזמנים להגיע ב הביטחוני

 

כבר מסורת מכובדת שמתקיים אצלנו חידון תנ"ך ברמה גבוה. ממש גאווה  -חידון תנ"ך

 לאזור לראות את ילדנו מגלים כזו בקיאות.

 

עמים הקודמות אנו מקיימים שיתוף ציבור פכמדווח ב -ציבור תכנית כוללניתשיתוף 

מתגלה התעניינות בהם ם אזורים נגושי ולפיו אנו מזמנים את כלל הישובים הסמוכים. יש

 רבה ובאחרים פחות הנושא חשוב מאוד לקידום האזור.

 

 ישיבה שהתקיימה בסעד עדכון -ועדת חוץ וביטחון

 

 ישיבה אחרונה עדכון – ועדת גבולות

 

ביקור בקהילות חמות וציוניות שמאוד רוצות לסייע. הקשר  -נסיעה לסאו פאולו ומיאמי

מיליון  2 -עם סאו פאולו נמשך כשנתיים ולשמחתנו מניב פירות ב"ה, הצלחנו לגייס כ

 דולר לקידום פרויקטים ונמשיך לעבוד עם הקהילה לקידום פרויקטים נוספים. 
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עדכון בעוד כחודשיים אי"ה )בשל הודעה מוקדמת(. הגזברית  - חדשה כניסת גזברית

שנה כגזברית. אנחנו  18שנבחרה ע"י הוועדה הינה לילאן אדרי המועסקת בלהבים מזה כ

 מאחלים לה הצלחה רבה ושת"פ פורה.

 

  -ועדת ביקורת מעגלים 2

ע"מ להתייחס התבקשתי להגיע ולחוות דעתי בישיבת המליאה היום  -עו"ד צוקר מנחם

למינוי ועדת הביקורת ליישוב מעגלים )המופיע בסדר היום( ובפרט לעניין ההשגות על 

 מינויה של הגב' גלית כהן.

סגרה את העניין וכי  20/5/2019עד הבוקר הנחתי כי חוות הדעת שמסרתי בנדון ביום 

 אושר כבר בוועדת הביקורת של המועצה.הרכב הוועדה 

ין קיימת "מהומה" סביב העניין וכי הגיעו לידיכם טענות ותלונות הבוקר התברר לי כי עדי

נוספות כגון : שהצעות מועמדות נוספות שהוגשו לא הובאו לדיון בפני המועצה. טענה 

שאין נימוקים  טענה נוספת שהושמעה הינה .כזו לא הובאה עד עכשיו להתייחסות

 לאישור או לפסילת המועמדים.

ם נדון שממלא טרשטענה נוספת שהושמעה הינה ת ומאחר ע"מ למנוע כל לעז ומחלוק

אני מציע לדחות את הדיון לישיבה הבאה ובינתיים יובאו ואושר הרכב הוועדה במליאה, 

בפניי כל הטענות והתלונות אשר לטענת ניגוד עניינים כלפי גלית כהן מול עבודתו של 

ת שפניץ" במשרד הפנים בעלה במועצה. אני מציע להביא את ההחלטה בעניין לפני "ועד

 שתכריע בסוגיה ואז לא יוכלו להיות טענות לאף צד. 

אנו מבינים שהטענה המרכזית בפניה מהיום שלא היה נימוקים לוועדת הביקורת של 

 המועצה על הבחירה. 

ראשית אבדוק בפסיקה אם חייבת להיות התייחסות כזו ואם כן אזי שנוכל לתמלל את 

יובא שוב לדיון לאחר מכן  ולנמק את הבחירה ככל שנדרש.ישיבת הוועדה להתכנס 

 ליאה.במ

 

. אסי אלמסי יו"ר הוועדה -פעילות הוועדה אתגרים ואירועים -ועדת מכרזים 3

 מצ"ב מצגת!

תודה רבה לאסי ולכל צוות ועדת מכרזים על ההשקעה והרצינות אותה אתם  -תמיר

 מגלים בניהול הוועדה , יישר כוח.

 

, בפרוטוקול 30/12/18בהמשך ובהתאם לאישור המליאה מיום  - צו מיסים אישרור  4

. תשע"ט בסיוון כ' 23/6/19לעדכון צו המיסים ובאישור הטלפוני מיום  2מליאה מס' 

גים משרדים שירותים והעלאה חריגה בארנונה בסיוו 2020צו המיסים לשנת  מאושר 

 . ומסחר

 .6%מסחר ב שירותים ו לסיווג משרדיםהוצגה בקשה להעלאה חריגה 

לשנת  4.67% נכון להיום משרד הפנים אישר העלאה לסיווג משרדים שירותים ומסחר

 .. העלאה למגורים לא אושרה ולא תעלה2019

 מאושר
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לדרישת משרד הפנים אנו מתבקשים  -נגב מערביוועדה אישור מחדש חברים ב 5

 לאשר מחדש את החברים בוועדה נגב מערבי.

החבר אסי אלמסי, נציג מושב  עידאן ראש המועצה. ממלא מקומותמיר  -החברים הינם

שיבולים. כמו כן אנו נדרשים למנות נציג מציבור ששמו יובא בפניכם בימים הקרובים 

 מאושר - באישור טלפוני לאחר שנבדוק מספר חלופות

 

 

מס'  6
 פעולה גורם מממן סכום בש"ח נושא תב"ר

1521 
מעגל תנועה 

 בסעד 
          -
 משרד הפנים   2,000

הקטנה לטובת הגדלת 
 1868תב"ר 

1868 

שיקום כביש 
גישה ופיתוח נופי 

 משרד הפנים   2,000            סעד 
הגדלת תב"ר מקרו תבר 

1521 

1873 
פעילות הפוגה 

 עוטף עזה 
        

304,000  
הרשות לפיתוח 

 הגדלת תב"ר  הנגב

1555 
פנימית בית  מיגון

 יהודה
    

10,010,000  
משרד הבינוי 

 הגדלת תב"ר  והשיכון 

 חדש 
יח"ד  9פיתוח 

 שרשרת 
        

315,460  
משרד הבינוי 

 והשיכון 
נדרשת התחייבות ישוב על 

 ₪  1,429,200סך 

 חדש 
יח"ד  5הרחבה 

 שיבולים 
        

244,750  
משרד הבינוי 

 והשיכון 
נדרשת התחייבות ישוב על 

 ₪  739,500סך 

 חדש 
הנגשת שמע 
 משרד החינוך  60,000          נועם תושיה 

פתיחת תב"ר התחייבות 
 2019/24/370מס 

 חדש 
הנגשת שמע בית 

 משרד החינוך   30,000          יהודה 
פתיחת תב"ר התחייבות 

 2019/24/371מס 

 עדכון 

שיפוץ בריכת 
המים לטובת 

מועדון קהילתי 
 תקומה 

        
287,916  

חטיבה 
להתישבות 

 ובעלים

, בעלים  143,958חט"ל 
)עדכון שם ₪  143,958

 (3ותקציב ממליאה 

 ספורטק מלילות  1866
        

 טוטו  292,965

עדכון גורם מממן ממליאה 
מפייס למשרד נגב  63/18

גליל והגדלה במימון 
 הטוטו 

 חדש 
שיקום תשתיות 

 שובה
        

946,473  
משרד הבינוי 
 והשיכון +חט"ל

 00176021-4מס  תהתחייבו
שיקום תשתיות כולל  -

 מדרכות 

 חדש 
שיקום תשתיות 

 זמרת 
        

566,700  
משרד הבינוי 
 והשיכון +חט"ל

 00176020-6מס  תהתחייבו
שיקום תשתיות כולל  -

 מדרכות 



 

 

5 

 חדש 
שיקום תשתיות 

 שוקדה
        

566,272  
משרד הבינוי 
 והשיכון +חט"ל

 00176022-2מס  תהתחייבו
שיקום תשתיות כולל  -

 מדרכות 

 הרחבה בשוקדה  21
        

197,600  
משרד הבינוי 

 והשיכון 
הגדלת תב"ר מספר 

 1320381/2010התחייבות 

 נקוי ישובים  חדש 
        

220,000  
משרד הבינוי 

 והשיכון 
התחייבות מספר 

1761865/2019  

 חדש 
 -גן משחקים 

 שובה 
        

420,131  

משרד 
החקלאות 
 +בעלים 

 300,000משרד החקלאות 
 ₪  120131. בעלים 

 חדש 
 -גן משחקים 

 זרועה
        

378,188  

משרד 
החקלאות 
 +בעלים 

 300,000משרד החקלאות 
 ₪  80000. בעלים 

 חדש 
חידוש מבנים 

 אוהל משה בנות 
        

 תבר חדש  משרד החינוך   100,000

 חדש 
הקמת שחב"ק 

 בית הגדי 
        

850,000  
חט"ל 

 +טוטו+ישוב 

 600000, טוטו 175000חט" 
)ביטול תב"ר  75000ישוב 

 (1877מתוכנן 

 חדש 
שיפוץ מכינת 
 יהונתן עלומים

        
 חט"ל+ בעלים   495,439

. מכינה  370,354 חט"ל
125085  

 חדש 
שיפוץ פנימיית 

 נקודת חן בסעד 
        

 חט"ל+ בעלים   588,000
. בעלים  332,234חט"ל 

255,766. 

800 
תשתיות -מלילות

 לשכונה חדשה
        

678,400  
משרד הבינוי 

 והשיכון 
התחייבות  -הגדלת תב"ר 

 ישוב לחלק מהסכום .

 חדש 

מימון יועצים 
התקציבי בתחום 

 כלכלי המראה
        

   משרד הפנים   500,000

 חדש 

מימון יועצים 
בתחום האירגוני 

 המראה
        

   משרד הפנים   700,000

  86,715          סעד רענון רכב 1921

קרן מכירת 
מקרקעין + 

 בעלים 

הגדלה : קרן לחידוש כלי 
, בעלים  47,000רכב 

39,715 

1838 
מגרש כדורגל 
 שחב"ק זרועה

        
 קרנות -חט"ל   100,000

 75000הקטנת קרנות 
הגדלת תקציב מימון חט"ל 

175000 

 חדש 
אמצעים 

 טכנולוגיים 
        

459,000  
המשרד לבטחון 

   פנים

1917 
מתקני בטחון 

  61,424          480104תקנה 
קרנות + משרד 

 החינוך
 46,068, 15,536קרנות  

 משרד החינוך.  

 סה"כ
   

19,459,434       
 מאושר. –חברים  
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

    דוח ראש המועצה  .1

 מול דוברות נורית  בעניין שיתוף ציבור החסר הפרסום ענין את לבדוק  .2

 מול הלשכה נורית  לועדותלבדוק מדוע מנחם מועלם לא זומן   .3

4.  
  בדיקת עניין נימוק הבחירה –ועדת ביקורת מעגלים 

עו"ד 
 צוקר

 

 מול גזברות נורית  מאושר -אשרור צו מיסים  .5

מ"מ  -חברים בנגב מערבי: תמיר עידן, אסי אלמסי  .6
 -ונציג ציבור שיאושר טלפונית בימים הקרובים

 מאושר

 נורית  
מול לשכה 

 ומשרד הפנים

 מול גזברות נורית   תברי"ם ע"פ רשימה מאושר  .7

 מ. הפנים נורית  מאושר 7פרוטוקול מליאה   .8

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

          _____________             _____________ 

 חדד-נורית כהן           תמיר עידאן            

 מזכירת המועצה          אש המועצהר                  

 

 מאושר. 7פרוטוקול מליאה  7


