2019

מועצה אזורית שדות נגב
פרוטוקול מליאת מועצה מספר 6

נושאים לדיון:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

דו"ח ראש המועצה
אישור פרוטוקול והחלטת ועדת ביקורת למינוי ועדת ביקורת
ביישובים :גבעולים ,זרועה ,שובה ,תושיה.
אישור דו"ח ממונה תלונות ציבור
אישור דוחות לפי חוק חופש המידע 2017,2018
אישור תב"רים
אישור פרוטוקול מליאה

רשמה :נורית כהן-חדד
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סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 6
תאריך  :י' ניסן תשע"ט 15/04/19
מטרת הדיון :דיון והחלטות

רושמת הסיכום :אלי ו נורית
מסמכים לדיון :דוחות חופש המידע
 ,2017,2018פרוטוקולים מליאה,
פרוטוקול ועדת ביקורת ,דוח תלונות
ציבור ,רשימת תברי"ם

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,בצלאל בר-חי ,מנחם מועלם  ,משה טויטו ,אורי כהן,
עדי שקלאר ,אלי הנגבי ,ירמי חדרי  ,אסי אלמסי ,עמוס ברט ,ירון הדר ,חיים שקלים ,רמי
כהן ,לירון סעד ,רפי סגרון ,דרור מוגרבי.
חסרים :יהודה אלבז
נוכחים  :אלי יגנה -מבקר פנים ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.

ישיבה זו מוקלטת והיא תעלה לאתר המועצה

החלטות
דו"ח ראש המועצה:
1
בג"ץ תושיה -בהמשך לדיווח בעניין אעדכן כי בג"צ דחה את הדיון ליום . 29/4
יום מעשים טובים -פעילות מרוממת ומחממת את הלב של בני הנוער שלנו בבתי
הוותיקים מתנדבים ועוזרים בכל ה שניתן .יישר כוח  ,גאווה גדולה.
הפנינג (למלאכי הנגב) –הפנינג לילדים עם מוגבלויות התקיים במלוא עוצמתו יחד
עם משפחותיהם והמתנדבים ,המדריכים שעובדים איתם .ההפנינג היה פתוח לציבור
הרחב .יישר כוח לכל העוסקים במלאכה.
וועדת הגבולות -עדכון על המצב ,נשכר יועץ כלכלי שמכין דו"ח כלכלי ובודק את
הדו"ח שנתיבות הגישה .אנו נערכים לקראת הדיון בחודש מאי מכל ההיבטים כולל
האפשרות להליך משפטי.
אירועים קרובים :שריינו את היום!
חגיגות המימונה של המועצה יתקיים אי"ה במוצ"ש כב' בניסן  ,27/4/19השנה נחגוג
במושב שיבולים וגם הפעם יגיעו חיילים מאוגדת עזה
טקס יום השואה – יתקיים ביום רבעי כ' בניסן  1/5/19בהיכל התרבות
טקס יום העצמאות לגני הילדים יתקיים ביום ראשון ל' בניסן  5/5/19באולם הספורט
במתחם המועצה.
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טקס ערב יום הזיכרון יתקיים ביום שלישי ב' באייר –7/5/19לאחר מכן ערב שרים וזוכרים
בהיכל התרבות ,כבכל שנה יסופר על חייל שנהרג השנה יוקדש לחלל מנחם דדון מבית
הגדי.
יום העצמאות – יתקיים במתחם המועצה  ,תוצג בין היתר תערוכת צה"ל.
פרויקט גן טכנולוגי – בימים אלו התקבלה תרומה ע"י קהילת ריו דז'נרו לטובת הגן.
אני מודה לקהילה חמה זו.
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פיתוח בית הגדי – בהמשך לדיווח בעניין ,הקבלן שהגיש  36%הנחה ונפסל בשל ניסיון
שלילי ואי סבירות ,הגיש עתירה לבית המשפט ,מחר הדיון 16/4/19
פרויקט בריכה – ב"ה גויסה תרומה משמעותית לשיפוץ כללי והקמת בריכה
הידרותרפית וממוגנת
מרכז נכויות – בימים אלו אנו לקראת סיום תכנון של מבנה פנאי לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים ,הכולל מוגבלות שכלית ,נכות פיזית וילדים עם נכויות .הפרויקט מממון
בסיוע ביטוח לאומי ,קרן שלם ותורמים מקהילת אוסטרליה.
דוח ראש המועצה מאושר
אישור פרוטוקול והחלטת ועדת ביקורת מס' 1
 מאושראישור המלצת ועדת ביקורת למינוי ועדת ביקורת ביישובים :גבעולים ,זרועה,
שובה  ,תושיה.
המליאה מאשרת את החברים כדלקמן:
מושב גבעולים -ארי חיימג'אן ,דוד יהושוע ודוד זגדון.
מושב זרועה -איתמר פישר ,שרה אלבז ,לינדה אטיאס ,אילנית פלס.
יישוב תושיה -אבישי כהן ,הודיה מליק ,פנחס דדון ,עידית פלוס.
מושב שובה -לאה אטיאס ,לאה שמואל ,מעיין דהן.
 מאושרדו"ח ממונה על פניות הציבור -

דו"ח חופש המידע – הסבר ואישור דוחות חופש המידע לשנים -2017,2018מאושר
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אישור פרוטוקול מליאה מספר4,5 :
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אישור תב"רים
מס'
תב"ר
חדש
1821

914

נושא
שיקום תשתיות
מושב זמרת
מגרש כדורגל
שחב"ק שוקדה
תשתיות  18יח"ד
בסעד

סכום
117,000
250,000

1,152,000

 -מאושר

גורם מממן

פעולה

משרד
החקלאות
החטיבה
להתיישבות

שיקום תשתיות במושב
זמרת בסביבת בת כנסת.

משרד
השיכון
והישוב
(בעלים)

הגדלת תב"ר
הקטנת תב"ר והעברת
היתרות לפרויקט חדש
בסעד
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חדש
חדש
חדש

הקמת  24יח"ד
ארץ הצבי סעד
הקמת  24יח"ד
ארץ הצבי סעד
הסדרי בטיחות
בקריית החינוך

משרד
השיכון
השתתפות
בעלים

2,232,000

פתיחת תב"ר חדש
פתיחת תב"ר חדש
 - 1,089,997תחבורה
 - 122,000מכללה

1,211,997

התברי"ם מאושרים
מס'

תאריך

החלטות  /משימות לביצוע

לביצוע

אחראי
לביצוע

.1

דוח ראש המועצה מאושר

נורית

.2

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס  1מאושר

אלי

.3

אישור מינוי חברי ועדת ביקורת ביישובים:
מושב גבעולים-
ארי חיימג'אן ,דוד יהושוע ודוד זגדון.
מושב זרועה-
איתמר פישר ,שרה אלבז ,לינדה אטיאס ,אילנית
פלס.
יישוב תושיה-
אבישי כהן ,הודיה מליק ,פנחס דדון ,עידית פלוס .

הערות

נורית

מושב שובה-
לאה אטיאס ,לאה שמואל ,מעיין דהן.
.4

דוח ממונה פניות ציבור  -מאושר

אלי

.5

דוחות לפי חוק חוש המידע לשנים 2017,2018

נורית

.6

פרוטוקול מליאה מס'  - 4,5מאושר

נורית

.7

תברי"ם -מאושרים

נורית

נופר

בכבוד רב,
_____________
תמיר עידאן
ראש המועצה

_____________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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