
  

  
  
  
  

  פרוטוקול
  2011/36/מישיבת מליאת המועצה מיום 

   3/2011' מס                   
  

  ראש המועצה  -  סיגל מורן    :נוכחים
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפא    
  נציג שובל  -  טובי שור    

  
  נציג תאשור  -    טל זמיר    : חסרים

  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג גבעות בר   -  אילן קציר    

  
  מזכירת המועצה  -  הדרה גורפינקל  :משתתפים
  לפיתוח כלכלי' יח  -  דרור קרואני    
  חינוך  -  ון שיפונייר    
  חינוך  -  אמיר ברזילי    
  חינוך' מנהל מח  -  יהודה נגר    
  גזברית המועצה  -  קר'ריצ-נועה לוין    
  רכזת גיל הרך משמר הנגב  -    רותי     

  
   :20112-1/אישור פרוטוקולים    :1לסעיף 

  . המליאה אישרה פה אחד את הפרוטוקלים     
  

  :דיווחים    :2לסעיף 
  שלא כמנהג המועצה ישבתו עובדות הרווחה במועצה באופן מלא: ציאליים שביתת העובדים הסו    
  :  משתי סיבות     

     
  .השביתה צודקת ונכונה ולכן נכון שהעובדות יהיו שותפות. 1  
  .סנקציות נגד מפרי השביתה נוקשה והחליט להטיל מאד םהעובדים הסוציאלייאיגוד . 2  
    
יר את אופן פעילות המחלקה בשביתה במקרים המבהירותים חברתיים לש המחלקה שלמכתב מסודר המועצה הוציאה 

  .בהם תידרש מעורבות של עובדת סוציאלית
, אירוע בטחוניבמידה שיהיה .  בכדי לתת גיבוי מסודר להתנהלותי" את חגית כרכזת צחכי רינת תחליף, בנוסף נקבע

    . לעבודה לחזורות יוכלו והעובדבהתאם להנחיות של איגוד העוסים יוגדר כאירוע חירום  הוא
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  

  
  : בהשתתפות יוסי טוביאנה – דיון בסוגיית ההסעות –סקירה על פעילות מחלקת החוגים    :3לסעיף 

  
עיקר התוספת היא בגבעות בר , שתתפי החוגים יחסית לשנה שעברה תוספת במספר מ30% -מצג מסמך מסכם  : יוסי

      .ובשומריה
  ?מהו הפילוח : סיני 
  . בני נוער400 - ילדים ו900 -כ: יוסי

  ,  60₪—30בין פ החלטת המליאה " ע אין הסעות לילדים אך מקבלים הנחות. מהנוער מקבל הסעות 80%: הסעות 
כל ההנחות עולות . נסיעה עצמאית בעבור 20%מבוגרים מקבלים הנחות עד . השתתפות למועצה ₪  150,000 - כ
 600,000עולה בין חשוב להסביר שהאלטרנטיבה של קיום מערך הסעות היה בשנה  ₪ 150,000 - כ תקציב המועצה ב
  לשנה ₪ 500,000 –

  .  ילדים56 -יש עליה משמעותית מוסיקה גם בחוגי ה
  .)לפני כשנתיים(מכניסים את חוגי המוסיקה למועצה  החלטנו כמדיניות ש:סיגל
, מרכז את הנושאשפביאן  -דורסל בחצרים ת הכהדברים עובדים טוב דוגמ,  בישוב שעוזרכאשר יש נציגכלל  :יוסי
  .  משתתפים352יש רכזת חוגים וגם שם יש הצלחה טובה שם  בשומריה ל"כנ
  . 1,250,000 - נטו מתושבים כ - כ הכנסות "סה

  :נושא ההסעות
  

  : מרכזיות שתי דילמות
                   מורה הסעות ובתלפיה לא יהיו  ההחלטה שהתקבלה עדין יש דרישה להסעות ובקשה לבחון את )1

 ₪ 350,000הפער הוא . רכבים מאודהסעות יובילו להוצאה גבוהה וההיסעים מוכי ה, חשוב לציין. ניתנות הנחות
  .במינימום

. הפעלת החוגהמשך מה שלא מאפשר את , לחודש ₪ 4,500 -עלות ההסעה גבוהה כ נוצר מצב לפיו  –חוגי נוער  )2
 וכך לשלב את מערך ההסעות של ים במסגרת החינוך החברתי במבואות הנגב להפעיל את החוג- הפתרון המוצע 

 . המרכז החברתי עם מערך ההיסעים של החוגים
  

לגבי  .ההחלטה בנושא שלא מסיעים ילדים ובתמורה יש הנחה מציעה לא לפתוח את הנושאלחזק את מבקשת : סיגל
וד בעלות ירת החוג כי מבחינה תקציבית לא ניתן לעמ יש מספר חוגים מועט שבהם המשמעות של הסעה היא סג–הנוער 

סביר שריכוז החוגים ימנע מראש את המצב לפיו חוג נסגר מכיוון שעלות ההיסעים אך צריך להבין שאם .ההסעה לחוג
   המועצה לא יכולה להרשות לעצמה לממן את החוגים הללו-יווצר מצב כזה בשנית המשמעות תהיה סגירת החוג 

אם החלטנו לקיים פעילות אסור ליצור מצב בו . קרונית חושב שאסור ליצור מצב של מרכז ופריפריהברמה הע: סיני
מבקש בנושא חוגי הנוער כן לאפשר להם . ילד מנבטים לא יכול לקחת חלק בגלל שהמועצה החליטה לרכז פעילויות

  . סעיםיה
  . בריכוז החוגים ושילוב עם המרכז החברתימביע את תמיכתו: טובי
הגיוני במועצה  בסופו של דבר הכיוון הכי נכון והכי .רוב הבעיותיביא לפתרון ז החוגים וכירמחזק את האמירה ש: יאית
בשוליים מקבל את . אם החוגים יהיו מרוכזים זה יקל גם על ההורים, זורית גם מבחינת ההורים לילדים לגיל הצעירא

  .ימוחוגים שידרשו הסעות רבות לא יקוהאמירה ש
 הוא נכון ולכן בגלל הרצוי למצוי יש תקדים ושכל ישוב צריך לעבוד עם "לא בכל מחיר"גיון ישההלהדגיש בקש מ: ניר

  .פעילות רק מצפה שאותו הגיון יעבוד כל הזמן ולפיו בכסף שיש צריך להגביל, שכל והגיון
  .כשמדברים על מרכוז במרכז הנוער מבקשת לא לחייב את חצרים: בתיה
תוך הפעלת שיקול דעת במקרים לדוגמא למרכז החברתי , מים ופעילויות מסוימות שלשם יוסעו יהיו חוגים מסוי:יוסי
  .ימיםמסו
  .לדוגמא לפתח בעבור נבטים מענה שטוב להם, יחודיות של כל ישובירוצים לשמור על ה. הקו הוא מאוד אחיד: סיגל

  ובנוסף לתת מענה טוב לכלל הישובים
    

  
  
  
  
  

  
  
  
  



  

  
  
  
  

  :להחלטה שתי הצעות  
  . ה מכל ישוב במועצה לכל חוג באשר הוא/המועצה תסיע כל נער: סיני  
  ...ההצעה השניה היא בתוספת של המילים במידת האפשר: סיגל  
  .המדיניות היא זהה אבל המועצה לא יכולה להתחייב שתמיד נעמוד  
  .או כולם או אף אחד, הסעה אם ילד אחד מקבל הסעה אז כל הילדים יקבלו -תוספת חשובה : יוסי  

  
   1 בעד – 1הצעה   
   7 בעד – 2הצעה   

  
   . התקבלה– 2הצעה   

  
   :  מציג אמיר–דיון על מודלים להפעלה בגיל הרך    : 4לסעיף 
בתקופה האחרונה ולאור ריבוי . לא מעט זמן המועצה עוסקת לפרקים בשאלות שעוסקות בגיל הרך:  רקע –סיגל 

למעט ( בעצמם את מערכת הגיל הרך  רוב ישובי המועצה מנהלים ה לפית המציאותהמבקשות לבחון אהשאלות 
וגם מסיבות רבות " ( תוזיל עלויות"בעיקר מתוך חשיבה שהעברה כזאת   וזאת)מנהלת המועצה בהם במושבים 

המערכות ניהול להעביר את נושא נוספים  ים/ת ערוכה לבקשה של ישובולהיהגענו למסקנה שהמועצה צריכה ).נוספות
   גיל הרך למועצהל

טב יכולתה ישובים יעד והיא תמשיך לפעול כמיבמסגרת הניהול עצמי של הגיל הרך כי המועצה רואה ב, חשוב להדגיש
  .)האסטרטגיבתוצרי התהליך עולה כך גם (בכדי לעזור ולסייע לישובים לנהל את המערכת 

ההגבלות של המועצה ו הפוךהמצב הוא בעצם , מר לא פעםכפי שנאניהול הגיל הרך למועצה אין יתרון יחסי ב, בנוסף
  .מובילות לא פעם לניהול לא יעיל של המערכת

  
רוצים /שלא יכולים מודל הפעלה עצמית בעזרת המועצה והמודל השני עבור ישובים :  מציע שני מודלים – מצגת : אמיר

להכניס המועצה לב בין השניים ובאחריות צה תמצא את הדרך לשהמוע .י אף מפעיל"הפעלה ע -להפעיל את המערכת 
  . לעבודהמפעיל 

  
  :דיון
בעיקר בסוגיות הקשורות מספר על המודל שעובד היום בנבטים ועל הקושי בניהול המערכת על ידי המועצה : מינ

  . שנה אחר שנה ןגרעולהעסקת עובדים שהובילו ליצירת 
  ?האם המועצה מחוייבת להפעלה : טובי
 מבקשת לתת סל שירותים מדגישה שלא משנה מה תהיה בחירת הישוב המועצה. להפעלהחויבת המועצה לא מ: סיגל

הפעלה תתבצע בפועל על ידי  במעטפת וכאשר במודל השני המועצה תהיה) ,'פסיכולוגיה ליווי וכו, מגן(ם בסיסי לכול
  .גוף מפעיל שיבחר במכרז

   ?האם ניתן להפעיל על ידי עמותה: זבולון
  .שחלים עלינו בעמותות זהים לעובדים בעמותההכללים : סיגל
  ? מה העמדה של רכזות הגיל הרך : בתיה
הרך רואות את  רכזות הגיל . הנושא של המודלים לא הוצג להם אך העדיפות שהישובים ימשיכו לנהל בעצמם: אמיר

  .החשיבות של ההפעלה העצמית 
  . צריך לשתף את הרכזות, חסרה חוליה: בתיה
  ?סכון בעלויות יחע בעיקר הממה נוב: איתי
  . מועצהלהם מחויבת הגבוהות העלויות השכר מ בעיקר: אמיר
מכל הסיבות , יה טעות גדולהתההפעלה באמצעות המועצה לפיה תשמר החלופה שלישית כי , מבקשת להוסיף: סיגל

שאלה של מדיניות ובר במד רכזות הגיל הרך אך יחד עם זאתלרכז את  וצריך ההערה של בתיה במקומה נכון . שהוסברו
  . תחיל מהמליאהמ לכן התהליךו
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  .המועצה מהניסיון מבית קמה החלופה המועדפת היא הפעלה עצמית וחשוב שזה יבלוט באסטרטגיה של : איתי
    

מועצה שה" הצינור"השאלה היא האם תקציבי . מזכיר את המהלך שנעשה עם הגינון, הרעיון הוא רעיון טוב: יאיר
  ? אל מול ההפעלה העצמית ושתנרה עד היום פר ילד לא יהעבי
 – באחריות המועצההינה הפעלה כאשר  למפעיל לכלל המועצה יהפנ בדרך זאת המועצה תנצל את יתרון הגודל ב:ניר

  .לכן תומך במהלך
לייצר חייבים  בנוסף במקומות שיש הרחבה והחינוך יועבר לאגודה הקהילתית אנחנו. זאת בדיוק הכוונה: סיגל

  .אלטרנטיבה
לחינוך ילדי ת עצמה אחראיאת רואה המועצה . יאה בהצעה של מתן חלופהמתבקשת תמיכת המל :הצעת החלטה
. ורם מפעיל בפיקוח המועצהכאשר המודל הנוסף הוא הפעלה על ידי ג, במודלים שונים 18 ועד גיל לידההמועצה מגיל 

  .  ישולבו בתהליךרכזות הגיל הרך
  

  .פה אחד בקידום המודל של הפעלה באמצעות גורם מפעיל תומכתהמליאה   
  

  .  הדיון עבר לישיבת המליאה הבאה–ח אדם במועצה ונושא השינויים בכ   :5סעיף 
  

  
  
  
  
  

  :רשמה                   
           הדרה גורפינקל                 

  
  
  

    
  

    
  

    
            

        
      

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

  
  


