
  

  
  1/4/2012סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום       
  20123/' מס            

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים

  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  נציג משמר הנגב  -   סיני פסל    
  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג נבטים   -  נחמיה שחף    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג שובל  -  טובי שור    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

  
  נציג דביר  -   יאיר לוין   :נעדרים 

  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    

  
  גזברית המועצה  -  נועה לוין  :משתתפים
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  פטייועץ מש  -    צביקי    
  יועצת משפטית  -    אולגה    
  חינוך' מנהל מח  -  יהודה נגר    
  ס מבואות הנגב"מנהל בי  -  עידו ארגמן    
  מנהל המרכז החברתי  -  דותן שיפוני    
  החינוך' מח  -  חיותא שטרן    
  תחבורה' מנהל מח  -  משה אורה    
  חינוך' מח  -  אמיר ברזילי    
  ר מועצת התלמידים"יו  -  תום שחף    
  ציגת מועצת הנוערנ  -  לידור זקס    
  נציגי ועדות החינוך בישובים    
  נציגי וועדי המושבים ותושבים    
  בעלי התפקידים בישובים     
           

  .  אין מתנגדים– אושר פה אחד 20123/פרוטוקול    :1לסעיף 
  

   :דיווחים    :2לסעיף 
ת המכללה  הקמוהכריז על,  במסגרת ביקור בעיר רהט"עידן הנגב"בביקר נשיא המדינה  ביקור  -

 . הדו לשונית בעידן הנגב
 חשוב לנו שתושבי המועצה יקחו חלק בצעדה –יער להב " האביבצעדת "ו אלון ל'הזמנה למרכז ג -

 . במסגרת פעילות החופש
  :ס תלמוד תורה בשומריה "בקשה למענק שר עבור בי -

בר בית הספר ברמה השוטפת  לא מצליח להתגבר על הגרעונות שנוצרו בעקבות המע: סיגל
  . בית הספר פועל כמוכר שאינו רשמי. מבקשים את תמיכת השר לבית הספר. הכפול
  ?האם ניתן יהיה לבקש גם לתדהר בהמשך : איציק
  כן, בעבור מטרה ראויה: סיגל

  ?האם ניתן להגיש כמה בקשות : טל
  .בתחילת השנה ולקראת סופהפעמיים בשנה כ הבקשות מועברות "בד: סיגל

  
  
  
  
  



  

      
י הגדולה של המליאה  היא לאפשר עזרה במקומות כאלו ולכן המליאה צריכה להגיד לדעת: סיני
  . להצעהכן 
שווה לקבוע לנושא קריטריונים שכל ישוב יכול להגיד בקשה לסיגל והיא תקבע את הסיבות : טל

  . להגשת הבקשה
כן ניתן סיגל צריכה להעביר לישובים את מה . על הבקשה הספציפית הזאת צריך להגיד כן: סיני

  . להגיש
ובתקשורת שוטפת עם ממשקים קרובים ב אנחנו עובדים . קשה מאוד לקבוע קריטריונים: סיגל

אנו עושים כמיטב הצרכים ומה  מהם אני סבורה שאנחנו יודעים  . הישובים בהם עולים הצרכים
   .יכולתינו בכדי לסייע ולגייס תקציבים

  
    חד פעמית בבתי הספר בשומריהתומכת בהגשת בקשה למענק שר לתמיכההמליאה 

          
  : ס על יסודי "הצעת החלטה בנושא איזורי רישום בבי  :  3 לסעיף

   עלה הנושא של בית ספר תיכון  ,במסגרת המרחב הפתוח, 2001בתוכנית האסטרטגית של   : סיגל    
      וות שעסק בנושא זה במשך כשמונה  אחד הצוותים הפעילים ביותר במסגרת התהליך היה הצ.                         מועצתי

  :2002להלן המלצות הצוות אשר אושרו בשנת :חודשים בליווי יועץ מקצועי                        
 .הצוות ממליץ שכל ילדי המועצה ילמדו יחד .1
תוך בדיקת  משמעות ההחלטה בהיבטים , הצוות ממליץ על בית ספר תיכון מועצתי .2

 .ר ומספר התלמידיםמיקום בית הספ, הכספיים
במידה והמלצה זו לא תוכל לצאת אל הפועל ממליץ הצוות על הליכה משותפת לאשל  .3

  .                 הנשיא
  במליאה ,                         בעקבות המלצות אילו התקיימו במהלך מספר שנים דיונים רבים במועצה אשר בסופם

  החליטה  המועצה לקחת לבעלותה את בית ספר מבואות הנגב שבקיבוץ , 2008                        שהתקיימה במאי 
  . שובל                        

       
  והפנימייה         "בית הספר לתוכנית החדשנות החינוכית נכנס  ,כחלק מההחלטה על העברת הבעלות    

    .תח המרכז החברתי לנוער המועצהשפעלה במסגרתו נסגרה ובמקומה נפ"                         החינוכית
                        ילדי המועצה ובכתות הנמוכות 60% -כ  מתוכם  תלמידים645ס "בבילומדים נכון להיום               

  .מספר ואחוז ילדי המועצה בבית הספר נמצא במגמת עלייה . 70-80%בין                         
  

  אשל    בחירה בין  לאפשר כשלב ביניים הוחלט גם, בית הספר המועצתיצה על כאשר החליטה המוע    
  .רצון לאפשר לתלמידים לבחור ללמוד בבית הספרמתוך                         הנשיא ומבואות הנגב 

  היו גם ילדים ממקומות אחרים שבחרו ללכת , במהלך השנים היה בעיקר מעבר למבואות הנגב    
  בוגרי ניצני הנגב והיום, כ רוב רובם של תלמידים במועצה"בסה).  ביר ומלהבילד מד(לאשל הנשיא     

  .בבית הספר של המועצה ללמודבוחרים  )ללא שומריה נבטים וחצרים(יובלי הנגב                         
      
  מתיאור הדברים עולה כי מדובר בתהליך אסטרטגי אותו מובילה המועצה מזה כעשר שנים וההצעה      

 להחלטת המועצה                            .מדגישה שאין כאן שום דבר נגד אשל הנשיא  .                       שמובאת היום למעשה סוגרת אותו 
  הן בהיבטים החינוכיים אשר מפצלים את קבוצות ,                         לאפשר את הבחירה ישנם כיום משמעויות כבדות

  המועצה מממנת מתקציבה , נכון לשנה זו.             הילדים הקטנות לשתי מסגרות והן בהיבטים הכספיים            
  י משרד החינוך לתלמידים שמוסעים לבית ספר  "על ההסעות שאינם ממומנות ע ₪ 500,000-                        כ

     .  ם                        שאינו מוכר עדיין כאזור הרישום שלה
  למעט בתיה דויטש שביקשה להביע ,  כל חברי ההנהלה בהצעהתמכות המועצה הנהלשקיימה דיון ב    

  הסיבה לעיתוי ההחלטה נובעת  מכך שבימים אילו מתבצעת ההרשמה לבתי  .                        את הסתייגותה מההצעה
  משמעות הדבר שההחלטות לא יחולו על שנת אזי , הספר העל יסודיים ואם לא תתקבל החלטה כעת      
  .ג"הלימודים תשע       

      
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  כתבו מכתב למועצה ובנוסף קיימו פגישה איתי בבקשה לקבל את ) האגודה(קיבוץ משמר הנגב     
  .  בכדי לאפשר תהליך הדברות בנושאההחלטה בעוד כמה חודשים    

  
  צה על תקופת מעבר בה יבחנו בקשות מיוחדות לרישום לאשל ב לציין כי הנהלת המועצה ממליו           חש  

  ניתן יהיה כבר לפנות למשרד החינוך ולבקש את  , במידה וההחלטה תתקבל כעת, יחד עם זאת.                        הנשיא
  ויובלי  " "ני הנגבניצ" ההצעה מתייחסת לבוגרי                        שינוי אזור הרישום וסיוע בהסעות לתקופת המעבר

.' בשלב זה וכמובן שתלמידים שהחלו באשל הנשיא יוכלו לסיים שם את לימודיהם עד כיתה יב"                        הנגב
             מבקשת גם להביע את הסתייגותי מהניסיונות של אשל הנשיא להשפיע על החלטת המליאה בדרכים   

  בימים האחרונים התקשרו מורות מאשל  .  בעיני למי שמתיימר להיות מוסד חינוכיתטימיולגי                       שאינם 
  החלטה המועצה באה מתוך האחריות שהמועצה רואה               .                         להורים במטרה לקומם אותם נגד המועצה

  אלא רק רצון לתת מענה טוב יותר לילדי ,  נגד אשל הנשיאאין בהחלטה זו שום דבר.                        לחינוך ילדינו
          ..                       המועצה ואני מצפה מאשל הנשיא שיכבדו את הדיון הפנימי בתוך המועצה

  
   : דיון  

  
    לדעתו הנושא חשוב ביותר . מעריך ומוקיר את כל מה שנעשה במבואות מתוך התנסות אישית: סיני  
   צריכים להיות  בתי ספר של הקהילות ולכן הקהילות צריכות לקיים לפני ההכרעה הזאת שבתי הספר  
   אם אנשים מרגישים שזה מעין . דיון עקרוני שיגיע למליאת המועצה ואז תתקבל החלטה בדרך הזאת  
ר זאת החלטה היסטורית ולכן ראוי לנהל את הדיון בישובים על אף המחי. " מתפקשש"אז התהליך ,  מחטף  
  . לא מבין את ההפרדה בין בתי הספר.  הגבוה   
  . ממליץ לדחות את הדיון לאחר שכל קהילה תשב תדון ותחליט מה עמדתה ולכן לדחות בשנה  
  אנחנו מתבקשים כאן לקבל החלטה . לחצרים ונבטים, כמו כן מתנגד להבדל בין ישובי ניצני הנגב וגבעות בר  
  . דחות לשנה הבאה מתוך ידיעה שזה המחירמהירה מדי ומציע להחזיר לישובים ול  

  
  צריך לתת לקהילות לקבל את . הסתייגתי בהנהלה מכיוון שלדעתי הכתבה של תהליך הוא מצב לא נכון: בתיה  
  . הסוף ידוע מראש, לכן מציעה לחכות שנה, ההחלטה ולחשוב עליה  

  
  ?מה הקריטריונים , בואות הנגבמבקש לשאול מה קורה עם ילדים שרוצים  מגמות שלא קיימות במ: אילן  

  אלא אם ההורים לוקחים , באופן עקרוני אין באפשרותנו לאפשר  לימודים בבית ספר אחר בגלל מגמה :             סיגל
  .            את כל האחריות לתשלומים ולהסעות

  
בר קורה כהליך הזה אבל אני חושב שהת, יכים קשה לי להתנגד לבקשה לתהליךמכיוון שאני בעד תהל: טובי  
אני חושב שהתהליך יכול לעזור לישובים ולא . גם אני מופתע שהתהליך קורה כל כך מהר. הרבה שנים   
 שנים ולכן לא מוצא את הסיבה 6 -בה מגמה ובכל מקרה התהליך יקח כיההחלטה מצ. בהכרח להפריע להם  
  . חבל לחכות,ברורים לכולנון שהתהליך והדברים מכיוו, לדעתו. לחכות וניתן לגלות גמישות   

  
  יש קבוצה יחסית קטנה שבשבילה משלמים . ההחלטה לדעתי היא פשוטה כי המציאות היא וודאית: נחמיה  
  . לקבל את ההחלטה שלא לדחות אותה עוד שנהלכן צריך , כל כך הרבה כסף ובנוסף מפלגים את השכבה  

  
בנוסף חושבת . ות זה דבר טוב בין בתי הספרלדעתי תחר:   מנהלת מועצת החינוך במשמר הנגב –ענת   
לילדים יש הורים שצריכים לחשוב על . שהטיעון של פיצול בין בתי הספר  לחברת הילדים אינו משמעותי  
  . אנחנו חייבים את הזמן כדי לאחד את הקהילה. הנושא  

  
    

  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  . צ בחינוך החברתי"הנוער אחהיש קושי לאחד את . הנושא החברתי מאד בולט:  רכזת חברתית –יפית   
  

  . מבקש להשעות כרגע ולהחזיר לישובים. חושב שצריך להיות שיח ציבורי: דוד ואזנה  
  

 חתימות של הישוב שחתמו על 40יש לי ". הבשורה"ביחדיו לא היו יודעים על , ללא השיח במשמר הנגב: תמר  
  .גם אני מתחברת לתחושה של מחטף והנחתה. הצורך בשיח  

  
  חושב שאם כל ילדי המועצה ילמדו בבית ספר אחד יהיה חיבור טוב יותר בין הנוער  : )ר מועצת הנוער"יו (תום  

  .            במועצה
     

  . לאפשר דיון בטרם קבלת ההחלטהמחזקת את האופציה : דקלה           
          

  ". פשרה"עת לאור בקשת קיבוץ משמר הנגב וחלק מהנוכחים במליאה מבקשת להציע הצ: סיגל
ישובים המעוניינים לקיים דיון ייקחו . החלטת המליאה בנושא זה תידחה לישיבת המליאה הבאה המתוכננת לתחילת מאי

  . בית הספר ואנוכי נגיע לכל דיון שיתואם איתנו, נציגי המועצה , את האחריות לקיומו ולתיאומו
    . ת הלימודים הבאהבמליאת חודש מאי תתקיים הצבעה בנושא וההחלטה תחול על שנ

  . אני מושכת את הצעת ההחלטה של ההנהלה מדיון זה והיא תובא כאמור להחלטה בישיבה הבאה, כיוון שכך
  . נעלה להצבעה גם הצעה זו, במידה ומישהו מחברי המליאה מבקש בכל זאת להציע לדחות את ההחלטה לשנה הבאה

  
  .ישיבת המליאה הבאהבהצעה לדחות את ההחלטה ל) אין מתנגדים ( – בעד 10

  
   2012 /2013ם שנתית "תוכנית תברי– 5לסעיף 

  
  . ם"המועצה שותפה לפיילוט בנוגע לתוכנית שטחית של התברי. ם"אישור תוכנית רב שנתית של התברי

  
  46,173,798₪: כ תקבולים ותשלומים לביצוע"סה
   25,989,589₪: כ תקבולים ותשלומים מותנים"סה

  
ם באופן רב שנתי "האישור של התברי.  שלהם בביצוע הוצאות מול הכנסותהמקורות + 2012ם בשנת "תברי: נועה

  . ר"ר ותב"אינו מוריד את הצורך בחתימה על כל תב
  

  .התוכנית מאושרת פה אחד
        

  
          

  
  

  :    רשמה                  
    הדרה גורפינקל                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


