
 

 

 2/3/41פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2141/3מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - גיל בנימין  
 נבטים תנציג - אביגיל יוסף  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
  כרמיםנציגת  - תמר מילשטיין  
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  

 חצריםנציג  - הדר רון 
 נציג להב - רז קדמון

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציג שובל - טובי שור
 

 נציג תאשור - מאיר עזרן  נעדרים:
 נציג ברוש - גיא חדידה

 
 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:

 של המועצה משפטית ץיוע - צביקי גבר  
 מזכירת המועצה  - ינקלהדרה גורפ  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 מנהל החינוך - יהודה נגר  
 מנהלת תחום חינוך חברתי - עופרה שיר לביא  

 מבקרת המועצה   -נירית שרייבר שופר
 מנהל אגף תרבות ספורט ופנאי -  יוסי טוביאנה

 מלווה מועצת נוער - נילי סיגל
 ייםמנהלת שירותים חברת - עידית אטינגר

 רכזת הדרכה ומניעה - טל שם טוב
 שקד ונועה   –נציגי הנוער 

 
   

  אין מתנגדים.  –מאושר פה אחד  – 2/41 אישור פרוטוקול :  4לסעיף 
 

 דיווחים : : 2לסעיף 
 

 נה בגרעון לא קטן הנושא יבוא לדיון מסודר במליאת המועצה סיים השי –בואות הנגב מ
 הבאה.

 תמר מבקשת להציג את הקונספט שהתגבש לוועדת החינוך.  – ועדת החינוך הרשותית 
 

חשבנו שנכון שיגיעו לוועדה תושבים מכל אחד מיישובי המועצה שהנושא  - הרכב הוועדה
ב להנהלות היישובים ונבקש מהם לבחור קרוב לליבם, אותם יבחרו היישובים )אנו נוציא מכת

 נציג בדרך שהם יבחרו(.
המחשבה היא להביא סוגיה לוועדת חינוך ולהגדיר אותה מראש )ולא להיכנס לשאלה  – תוכן

מהו חינוך נכון ? זה עלול להוביל לאנטי גדול עם צוותי החינוך עם הועדה תייעץ לצוות איך 



 

 

שעוסקת בשאלת החיבור בין הקהילות לבין מערכות להתייחס( ולכן הרצון הוא לדון בסוגיה 
החינוך שפועלות בתוכנו. את הסוגיה נבחן בצורה של למידה.. תקשורת בין קהילות, מחקרים, 

 ודיונים בוועדה.
 

יהיה "נייר" שהוא אינו אמירה חינוכית או מסמך מחייב הוא יהיה מסמך מסייע  – התוצר
 לקהילות. 

ינתן קצת חומר רקע על תפקיד הוועדה. בנוסף מבקש שיקחו מבקש שבמסמך שמופץ י –גיל 
 חלק גם נציגים לא פורמליים של הישוב

חושב שיש שאלות מהותיות .. חינוך למצוינות ? חינוך ערכי וכו'.. כרגע מדובר על  –סיני 
בדיקה אקדמית שאינה נוגעת להתוויית המדיניות של מליאת המועצה. לדעתי זה לא מתייחס 

 דיניות.לגיבוש מ
 השאלה מיועדת לוועדה לכל אורך הקדנציה )חמש שנים?( –דורון 
מאוד אוהבת את הכיוון כתשתית.. אם תבנה תשתית טובה ניתן יהיה להגיע למקומות  –סיגל 

הללו. במקום שהוועדה תתבסס תהיה אפשרות לדבר על דברים ברמת המאקרו. בנוסף יש 
וה להשאיר מקום להעלות נושאים נוספים. להשאיר פתח למפגש הראשון עם הנציגים שו

 לדעתי הנושא הזה תופס טווח רחב ולכן יש בו חשיבות מרובה. 
לדעתי כן המדובר על התווית המדיניות.. כנציגת ציבור חדשה משתדלת שהאתגר יהיה  –תמר 

 מותאם. צריך לבנות בסיס להצלחה.

 
 ועל הנושא שנבחרהמליאה מברכת על הקמת ועדת החינוך 

  
 :הצגה של מועצת הנוער מטרות ויעדים  – 3לסעיף 

 
 מוצגת מצגת בנושא הנוער כולל סיכום שבוע הנוער במועצה 

 
 נקודות שעולות:

 מהתנועות וכו'אין נציגות מכל הישובים , 

 היה קושי בארגון שבוע הנוער 

  נוער  הנערים מדרגים לפי סדר עדיפויות ולכן קשה לגייס –המון פעילות מחוץ למועצת נוער
 לפעילות המועצה.

 )שילוב בין שלוש מערכות שונות )עומר, אשל הנשיא ומבואות 

 ( מאוד מורכב אין קשר יומיומי קשר עם המדריכים של הישובים )האחראים על הנוער בישוב
 ואין נכונות לשת"פ.

  רק שלושה פעילים  9הפעילים במועצת הנוער עוד יותר מצומצמים מהמועצה עצמה מתוך
 בפועל.

 
 מדוע אין קשר עם מדריכי הנוער הם מועסקים על ידי קרן בני שמעון? –רז 

נדרשת עבודה מאומצת של המדריכים בישובים. זה לא פשוט. מנסים לחזק את הקשר בין  –עופרה 
 מועצת הנוער לבין המדריכים. 

לנוער יש מועצת נוער הוא דבר חדש הוא לא קיים במועצות אזוריות )יותר מתאים לערים(  –סיגל 
קבוצות השתייכות והנוער מאוד פעיל ויש מקום לבחינה של המודל. איך מייצרים משהו שימוצב 

 הוא יגיע..אחרת ויהיה יותר משמעותי. במקום שבו הנוער ירגיש שזה מקום ששווה להיות בו 
  



 

 

לקראת סוף שנת הלימודים מועצת הנוער תגיע שוב למליאה ותציג את המקום   –מבקשת לסכם 
  שאליו הגיעו במהלך השנה.

 
 :אר שבע לייסוד והקמת חברה משותפתאישור הסכם עיריית ב – 1 לסעיף

 
המדובר על תהליך שמתגלגל כמה שנים וזהו עוד שלב בדרך. ההסכם עם עיריית ב"ש נולד עם פתיחתה 

שאנחנו היינו חלק ממנה ודרשה העברת שטחים גדולה מאוד.. התקיימו דיונים רבים  של ועדת גבולות
 והוחלט על הסכם שעקרונותיו:

בני שמעון כאשר השטח  07%ב"ש  07%כל מיזם שהוא צמוד דופן בתחומי בני שמעון יקום במשותף 
 הללו. נשאר תחומי המועצה האזורית בני שמעון. ועדת הגבולות נסגרה על בסיס ההסכמות

חתמנו על סדרה של הסכמים )הסכם מסגרת( שכולל בתוכו כמה דברים הסכם שיתוף  9779בדצמבר 
 פעולה אסטרטגי.

זהו עיקרון שב"ש  07/07אבל קבלת ההחלטות היה  07/ 07אומנם חלוקת ההכנסות וההוצאות הם 
 קיבלו אותו.

 
שהיא זאת שתפתח את המיזם על בסיס העקרונות הללו מובא הסכם לאישור המליאה להקמת חברה 

 של פארק חצרים. החברה צריכה לעבוד על הקמת התשתיות לפארק.
 

לאחר אישור המליאה נתחיל להקים חברה כלכלית )כפי שהוקמה "עידן הנגב"( ושם יפותח  –דרור 
 המיזם.   

 
ההסכם עם עיריית באר שבע לייסוד והקמת חברה משותפת לפיתוח פה אחד את המליאה מאשרת 

 יזם פארק חצרים.מ
 
 

 :הצגה של פעילות ודגשים במחלקות – 5לסעיף  
 

האחר הוא אני, הכלה, צמצום מספר  -שר החינוך מדבר על הדברים הבאים  –אגף החינוך  –יהודה נגר 
המקצועות בבחינות הבגרות, העברת הבחינות לכיתות הגבוהות, למידה משמעותית. למעשה שר 

 .ראה למידההחינוך שם דגש על תהליכי הו

קידמה את בית הספר התוכנית לחדשנות חינוכית  -בית הספר מבואות הנגב  –למידה להבנה   -
למקום ראוי בנושא זה. אחד האתגרים הגדולים שלנו הוא להכניס את היוזמה הזאת גם בבתי 

עדו מלווה את מנהלות בתי הספר  –היום מבקשים למצות את התהליך  הספר היסודיים.
 היסודיים.

 קמת הקמפוס החדש של מבואות הנגב.ה -

  פעילות ממוקדת בגני הילדים ותמיכה בילדים מתקשים בנוסף למעגן. -

 חינוך ממוקד פרט עם דגש למצטיינים -

חשיבה על נושאים שהנוער העלה ..  –החינוך החברתי נמצא על סדר היום )המרכז החברתי(  -
ת המערכת היישובית עם אוטונומיה של הנוער. היום יש ממודל חדש שנבנה שמשלב א

המערכת "המרכזית". גודל ההשקעה של המועצה בחינוך החברתי הוא גדול מאוד )תמיכה 
 בישוב, המרכז החברתי, תנועות הנוער והחוגים(.

האגף בנוי מארבע מחלקות; חינוך חברתי, גיל הרך, שפ"ח, מוסדות חינוך )ליווי ישיר של  -
 מנהל האגף( ומנהלה.



 

 

 אין פרויקט אחד שהוא פרויקט הדגל אבל יש הרבה מאוד תחומים  –ף הרווחה אג –עידית אטינגר 
בסיס העבודה יש עו"ס מרחבית )פרטנית, מערכתית, ישובית( בני שמעון מאז ומתמיד עבד בשיטה 

 הזאת. המדובר על תפיסה שלמה וכך עובדות העוסיות כולן.

אין ישוב  משמעותית ומעניינת. העבודה על בניית קהילות היא עבודה שנמשכת כל הזמן מאוד -
 י.היום במועצה שלא מבין שאין בניה לא בצמוד לתהליך קהילת

 ואיגום כל המשאבים תוך שיתוף פעולה גם עם מחלקת החינוך. הרחבה של תוכניות מניעה -

 יגיע למליאה בנפרד. –הקשישים  -

 כלל תושבי המועצה הם אוכלוסיית היעד של האגף -
 

 6ארבע אולמות ספורט, חצי בחצרים, אולם בנבטים..  –רט ותרבות אגף ספו –יוסי טוביאנה 
 אולמות ספורט. 

 לכל הגילאים.₪ מיליון  9 –מערך גדול של חוגים המסובסד כ 
אבל כשיש צורך במתקן ספורט אז לא תהיה ברירה והוא יפתח  –משתדלים לפתוח חוגים במקום 

 בישוב שיש בו מתקן ספורט.
דשה )קרן( מחפשים לעשות שיתוף פעולה עם חזי משער הנגב על מנהלת ח –מחלקת תרבות 

שימוש במתקן וגם אירוע משותף. אז לצד האירועים המשותפים שיש לנו יהיו נושאים חדשים. 
יהיה הפניג בערב תחילת שנת הלימודים וביום העצמאות יהיה ערב של אומן עם הופעות של אומני 

 המועצה ומופע עם להקות מחול. 
 

מעריך את עבודת יוסי שמנהל באופן מקצועי את המחלקה, אם המון התלהבות לרעיונות  -טובי
 חדשים כל הזמן

 
 :אישור נציג מליאה לוועדת ההשקעות – 6לסעיף 

 

  נציג מליאה טובי שור לוועדת השקעות. הוועדה נפגשת פעמיים מובא לאישור המליאה אישור
 ה.בשנה ומקבלת החלטות בנודע להשקעות של המועצ

  
  אישור נציג המליאה טובי שור לוועדת השקעות פה אחד אין מתנגדיםהמליאה מאשרת את 

 
 
 

 
    

 
  רשמה: הדרה גורפינקל       

 
 
 
 


