
  
  אזורית בני שמעוןמועצה 

  
  

  2/1012011סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום 
  201111/' מס

  
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג דביר  -  יאיר לוין    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג בית קמה  -  יידנברגאיתי ז    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג שובל  -  טובי שור    

  
  נציג להב  -   ניר זמיר    :נעדרים

  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  
  מבקרת   -    נירית  :משתתפים
  גזברית המועצה  -  נועה לוין    
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  יועצת משפטית  -    גהאול    
  יועצת משפטית  -    דינה    
  מוניציפאלי  -    חגית    

  
  .  אין מתנגדים– אושר פה אחד 201110/פרוטוקול    :1לסעיף 

  
  : דיווחים    :2לסעיף 

 .ההחלו העבודות על הרמזור בצומת דביר -
תחליף אותה עידית . איריס עזרא מסיימת את תפקידה כמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים -

 שבסיומו הודיעה איריס על ,משברתהליך בעקבות המחלקה עברה בחודשים האחרונים . ינגראט
 אנו מאחלים לשתיהן .בנוסף גם גלית זמיר הודיעה על סיום העבודה שלה במועצה. סיום העבודה

  .הרבה הצלחה בהמשך דרכן ומודים להן על עבודתן
 .טוברערך חפיפה מסודרת עד סוף אוקיהמחלקה נערכת לשינוי ות

 . טרם התקבלה החלטה בנוגע לועדה לתכנון ובניה -
קיבוץ להב וקיבוץ שומריה נמצאים בחודשים האחרונים בסכסוך מתמשך סביב –שומריה להב  -

במהלך . בקשת קיבוץ להב להקים מתקן סולארי בסמיכות לקיבוץ שומריה אליו מתנגדת שומריה
על נושאים שונים שנמצאים הישובים יונות גישור בין שני שנה וחצי האחרונות נעשים נסה

. לפני שבוע התקיים דיון בהתנגדות שהגישה שומריה. ולא צלח ניסיונות אלו –במחלוקת 
הצדדים קיבלו את הצעת . הוועדה הציעה לצדדים לדחות את קבלת ההחלטה ולפנות לגישור 

 . הועדה ובהמלצתה יחל תהליך גישור
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   : ציוניי חגית" הנושא מוצג ע–סדרת גני המשחקים בישובים ה   : 3לסעיף 
  

ל "בעקבות הסיור הנ. ת קיים סיור ובדיקה בחלק מישובי המועצה על מצב גני השעשועים בישובי המועצה"משרד התמ
לפיו נדרשת המועצה לתקן ליקויים שהתגלעו בגני השעשועים ובנוסף " שימוע לפני הגשת צו מנהלי"התקבל במועצה 

האחת :  אנו נערכים לטיפול בשתי רמות.פ לוח זמנים קצר" ע1145דרישה לאחזקה שוטפת של המתקנים בהתאם לתקן 
קנים לתקן בלוח הזמנים שניתן  טיפול של הישוב והבאת המתשתי חלופות לישובים במסגרת זאת הוצעו "ישור קו"

 שלקח על עצמו את המשך הטיפול אך לא עומד ישוב, חשוב להדגיש. במסגרת השימוע או הבאה לתקן על ידי המועצה
. ועלות התיקון תנוכה מתקציבי הפיתוח) באמצעות קבלן בעל תו תקן(בלוחות הזמנים יתוקנו הליקויים על ידי המועצה 

  . לקבלת תו תקן לאחזקה מכון התקנים לעצה פנתה אחזקה שוטפת המו: השנייה
  

הבאת המתקנים לתקן ושמירה על תחזוקתם התקינה חשובה לטובת מדובר בעלות כספית העל אף ששמזכיר : נחמיה
  . ילדנו

  
  : לה וקרן ' מוזמנות שרה– למועצה 60 - תוכנית ארוע ה   :4לסעיף 

  . החג יצר אירועים רבים במהלך השנה ונתן ביטוי למורשת של המועצה והתחושות שלה: לה'שרה    
  . 60 -ההוקם צוות היגוי במועצה שמלווה את אירועי שנות     

 ספר תיעוד וותיקים -
 מתכונים וצילומים,  מכינת נחשון–ספר וותיקי יחדיו  -
 "סליבק"חודש הקשיש עם תיאטרון  -
 ערב הוקרה לעובדי החינוך -
 התכתבות עם ילדי המועצה -
 קונצרט עם ילדי הגנים והסינפונייטה -
  פסיפס של ילדי הישובים–סוכות  -
 מכינים סרטים בכל הישוב –נוער  -
 "את המטמוןחפש "משחק  -
  250 -מועדון הזמר ה -
 יופק דיסק חדש של פפריקה -

  
  .  בשדה תימן27/10 - האירוע הגדול והמסכם ב    

 .  'הצגת הפסיפס וכו, דוכני אוכל, השעה וחצי הראשונות פעילות פתוחה -
 .'טקס פתיחה וכו, תערוכה, קבלת פנים -
 . יום60 -המופע המרכזי מסביב למועצה ב -

  
  .מעמידים את המתחם ללא תשלום לרשות המועצה" עייט"שחברת חשוב לציין : סיגל    
    

  
  : המנה צביעת תקציבי  הצעה לעקרונות –אמנת יחסים ושרות    :5לסעיף 

  
  מעלה את הנושא כצמצום של האוטונומיה של . חושב שיש צורך לתת לדיון זמן רב יותר: איתי    
  .הישובים    
  . המליאה הבאהלשלוח מראש את המצגת לקראתצריך : סיני     

  
  לפני הישיבה תועבר המצגת לנציגי המליאה. הנושא נדחה לישיבה הבאה 
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  : פ "השר   : 6לסעיף 
  

  פ בעלות של "פ ולפיו ניתן לתושבי המועצה שירותי השר"בשנים האחרונות נמצאת המועצה בהתקשרות עם השר
בהמשך לתוכנית האסטרטגית וסביב הצרכים ). בשנה ₪ 250,000 –כ (צה  של המוע50%לתושב בסבסוד  ₪ 6 –כ 

הנהלה ה  בהחלטפ התקבלה "שהועלו בנושא הבריאות ולאחר שהתקיים במועצה סקר שביעות רצון על שירותי השר
  . לפיה המועצה מפסיקה לסבסד את השירותמועצה ה

במסגרת המכתב יתבקשו . היישוביותת "העוסיו עזרתאת הסיבות למהלך במסביר לישובים הא במכתב יצוהמועצה ת
  .מועצה הללא סבסודהישובים להעביר את עמדתם לגבי רצונם להמשיך בשירות בדרך זאת או אחרת 

  
  .מבוטחיםהמבוגרות באותם ישובים שעדיין ספציפית באוכלוסיות צריך לבדוק את הביטוח המושלם : סיני

  
  . ריאות ורכזי הרווחה להמשך טיפול בנושא הבריאותמבקש לברר את הצורך מתוך ועדות הב: יאיר
    מחזקת את האמירה ואומרת שבאמצעות העמותה למען הקשיש נדאג שלא לפגוע בקשישים : סיגל

  .ובצרכים המיוחדים
  
  
  

  :    רשמה                  
  הדרה גורפינקל                   

  
  

        
          

  
      


