
  

  
  13/5/2012סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום       
  20124/' מס          

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים

  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    
  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    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    

  
  נציג משמר הנגב   -   סיני פסל     :נעדר

  
  גזברית המועצה  -  נועה לוין  :משתתפים
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  טייועץ משפ  -    צביקי    
  חינוך' מנהל מח  -  יהודה נגר    
  תקציבאית המועצה   -    נטע לי    
  דובר המועצה  -  הדר מוריץ    
  מזכירת המועצה  -  הדרה גורפינקל    
  רווחה' מנהלת מח  -  עידית אטינגר    
  חינוך' מח  -  עופרה שיר לביא    

  
  .ום במועצהבישיבה השתתפו גם חברי מועצת הנוער במסגרת יום חילופי השלטון שהתקיים באותו י

             
  .  אין מתנגדים– אושר פה אחד 20123/רוטוקול   פ-   :1לסעיף 

   מצורף בזה – פ הנוסח המצורף" ע-2/12פרוטוקול תיקון   אושר -    
      

   :דיווחים    :2לסעיף 
  .הוועד המקומי מושב ברוש בחר במר דוד קדוש לנציג המושב במליאה -

 . ים לצורך אישורההבקשה הועברה על ידי המועצה למשרד הפנ
לאחר בדיקת זמינות עם חברי המליאה הוחלט לדחות את הסדנא  –סדנת מליאה וצוות המטה  -

 .לסוף השנה
לקח כמה . ביום חמישי האחרון פרצה שריפה מאד רצינית במושב תדהר -שריפה במושב תדהר  -

 בתקשורת .בשעות הראשונות היה חשש לבתי התושבים. שעות טובות עד שהצליחו לכבות אותה
זאת השריפה השלישית . אך בפועל לא נדרשנו לפנות תושבים והשריפה כובתה, הודיעו על פינוי

  .בתקופה האחרונה
בו יוסבר ם ורסיפעלה לאתר האינטרנט מכתבים לתושבים וגם יתוציא המועצה בימים אלה 

יים השטחים בקרבת הבתים נקלשמר את  לתושבי המועצה הסבר מקיף על הסכנה והחשיבות
 . מצמחיה

 .  400,000₪התקבל מענק שר לשומריה בסך של , בהמשך לעדכון הקודם -מענק שר לשומריה  -
 . ברי בר גילר כרמים ומחליף אותו ג"תפקידו כיואברי דביר מסיים את  -

  
  
  
  
  
  



  

  
  
 

  . חיים בראל, ראובן מילמן, מיקי בר חי, אילנה אברהם: ועדות הביקורת כרמיםאישור המליאה ל    
  .    זיו פורת ויונתן רז, גיא רון:בית קמהשור המליאה לוועדת הביקורת של אי    

  
 . אין מתנגדים–פה אחד אושרו על ידי מליאת המועצה ביקורת הות ועדחברי 

  
  :סקירה על פעילות תחום החינוך החברתי במועצה    :3לסעיף 

הרצון הוא . המועצהזון  חמוצג,  ועל יום חילופי השילטוןמועצת הנוערהקמת מספרת על : עופרה
גם  נציגות כרגע במועצה יש) חסר נציג חצרים(המועצה מועצת הנוער תהיה מורכבת מכלל ישובי ש

  . תנועות הנוערשל 
  

  . להקים מועצת נוערלא מובן מאליו, מברך על היוזמה: איתי    
  . ישוביםאת השהנוער במועצה יכיר חושבת שנכון , שמחה על כך שיש נציג מכל הישובים: בתיה

  
  : הצעת ההחלטה בנושא סגירת אזורי הרישום בעל יסודי    : 4לסעיף 

  
 לשיחות מושבי יחדיולהוזמנו יהודה וסיגל למשמר הנגב ו. והדיון שהתקייםבעקבות ישיבת המליאה 

. השיחות היו לא פשוטות. פתוחות עם התושבים על ההצעה לסגור את אזורי הרישום בעל יסודי
 שיח משמעותי נוצר .באופן מכובד וראוי יתה לא פשוטה התנהלה ידיו גם שההשיחה במושבי יח

 כוללת הגדרת ההצעה. שבעקבותיו אף תוקנה הצעת ההחלטה כפי שהיא מובאת בפני המליאה היום
  , שנים והתחייבות לדיון נוסף במליאה באם בסיום תקופת הבינייםתקופת מעבר של שלוש 

  .שלא ללמוד במבואות הנגבהתלמידים  יבחרו מ 10% -יותר מ
יתה בקשת הישוב י בתום השיחה הההאמירה שנשאר, השיח במשמר הנגב היה קצת יותר קשה

 יש כפי שכבר הוצג למליאה,  לבקשה הזאת.רה את יכולת הבחימשמר הנגבלאפשר לוהמשיך ל
 הם בעצם( שלאחר שנשקלו אינם מאפשרים הענות לבקשה זאת )תקציבים וחברתיים (חירים רביםמ

  )מהווים את הסיבה להצעת ההחלטה לסגירת אזורי הרישום
  

שדון בבקשות החריגות לאישור לימודים מחוץ מקצועית הוועדה לכלול במסגרת המבקש : טל זמיר
  .  נציג ציבור מהמושבים,לאזור הרישום

      
ח אף והמועצה לא מתכוונת להחזיר בככפי שכבר נאמר . מבקשת שלא לקבל את ההצעה: סיגל

אם אחרי  אבל תנסה להסביר, דברת, פנה למשפחות שיגישו את הבקשות החריגותהמועצה ת. למידת
לכן אין . הכל המשפחות עדין יבחרו לדבוק בבקשתם ללמוד מחוץ לאזור הרישום המועצה לא תתנגד

  .ניתן לצרף נציג הנהלה לצוות בכל אופן אם נדרש נציג נוסף . כל צורך בנציג המושבים
  

   .צירוף נציג הנהלה לצוות שידון בבקשות חריגות מאושרת על ידי חברי המליאהלההצעה     
  

   שעדיין לא החליטו6כ יש "בסה.  נרשמו נכון להיום למבואות הנגב88% -המצב כרגע שכ: יהודה     
  . שנרשמו לאשל הנשיא4 -ו    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  עה שהתקיימה החליטה שלא לתמוך  דנה בנושא ובהצב מועצת הנוער –וזאנה מציג רז –עמדת הנוער     

  .הרצון היה לשמר את בית הספר הקטן והאינטימי ולשמור על השומר הצעיר . מהלך                         ב
רוצה לחבר את כולם ולשים , חושב שמשמר הנגב שנים רבות היו מחוץ למועצה, בעד המהלך -רם 
    ההיסטורי בין ישובי המועצה לפיצול סוף
 את אנו רואים.  כל הזמן בתהליכים של התקרבות למועצהת נמצאחצרים. בשם קהילת חצרים: עדה

  .עשייה בוהבית הספר מבואות הנגב ואת הגדולה שלו ו
  יש במועצה מגמה לכנס את כלל התלמידים למוסדות . המועצה צריכה להסתכל על כלל הישובים    
  .הולכים לאשל הנשיא והחברות עם אשל הנשיא גדולה וחזקה  שנה 40במקרה של חצרים . המועצה    
   מתוך כבוד. בתהליך מובנהבתי הספרשני אשכול חינוך קיבל על עצמו מאוד ברצינות לבחון את     
  לא לעשות תהליך חפוז ולכן ההכרעה של הקהילה לגבי בית הספר שוחלט לתהליך הרציני הזה ה    
  .תתקבל רק בשנה הבאה    

  
בקשת חצרים היא שבסוף .  ם את ההחלטה שתתקבל היום כלא נוגעת ישירות לקיבוץרואיחצרים 

התהליך ובחינת בתי הספר באם תתקבל החלטה להמשיך וללכת לאשל הנשיא תכבד המועצה את 
פ "לבחור ע לאפשר לחצריםיש " קהילה של קהילות "פ חזון המועצה"להבנת הקיבוץ ע. ההחלטה

  .דרכם
  

 המשאבים בחינוך העל יסודי בשנים הבאות יושקעו בבית הספר של –רי עדה בהתייחסות לדב: סיגל
חינוך ללאילו שבוחרים שלא להצטרף " פר קפיטא" מבואות הנגב ולא תהיה חלוקת כספים -המועצה

תכבד כל החלטה של  המועצה ,  יחד עם זאת. זהו בדיוק הרעיון של איגום משאבים. מועצהשל ה
  .  באם כך יחליטוך ללכת לבית ספר אחרלהמשי ואף תאפשר לחצרים הקיבוץ

בנוסף מצרה על הבחירה של .  לבית הספר העל יסודי המועצתי שקיבוץ חצרים יצטרףכולי תקווה
  .בזמן קצר יותרהקיבוץ שלא לקבל את ההחלטה השנה 

  חצרים סביבחצרים לבסיסקיבוץ בימים אלו מתקיים דיון בין  -" נווה במדבר"בית הספר היסודי 
הפיכת נווה במדבר לבית ספר . ס מועצתי"לבי  להפוך את בית הספר נווה במדבררצון הקיבוץ

   .להצטרף לבית הספרלדי נבטים מועצתי תאפשר לי
      

ד הסתבר שלא ניתן "לאחר בירור עם עו. הצעהל ביקש לצרף את תמיכתו )ל"חוב שנמצא(סיני 
   . רפת תמיכתו כהערה בפרוטוקולפ בקשת סיני מצו"פוי כוח ולכן עילהצביע באמצעות י

  
  ::לאחר השינויים שהוכנסו בה בעקבות המפגשים בישובים, להלן נוסח הצעה ההחלטה של הנהלת המועצה

  
והנהלת המועצה רואה עצמה מחויבת בית הספר מבואות הנגב הינו בית הספר של המועצה האזורית בני שמעון 

  . מרבית ילדיהלרכז בו את , להחלטות האסטרטגיות של המועצה
  

חינוכי   לצורך מתן מענהתנאי חשוביסודי אחד הינו -עלהנהלת המועצה סבורה שקיבוץ ילדי המועצה לבית ספר 
  .סום משאבי המועצה לטובת החינוךקימיטבי לילדי המועצה ולמ

  
מהלך  ישובי המועצה בשלו התנאים לקדם ההנהלה כי במרבית סבורה , לאחר שבחנה את הנתונים, כיוון שכך

וממליצה למליאת המועצה  ,קביעת כל תחום המועצה כאזור הרישום של בית ספר מבואות הנגב בלבדשל 
" ניצני הנגב" הספר היסודיים של המועצה יבוגרי בתלהחליט כי כל תחום המועצה יהווה איזור רישום אחד ו

  ". מבואות הנגב",  העל יסודי,  יופנו לחטיבת הביניים של בית הספר המועצתי"יובלי הנגב"ו
  

גורמים מציעה ההנהלה להותיר בידי ה, ת זויחד עם זאת ומתוך מודעות לאתגרים הניצבים בפניה בעת קבלת הצע
בקשות חריגות , אפשר במהלך שלוש השנים הקרובותמועצה את הגמישות הנדרשת בכדי להמקצועיים ב

  .ככל שיהיו כאלו, " אשל הנשיא"לרישום לבית הספר 
   

  
  
  
  
  
  



  

  
  

  בעד   11        
  נמנע  1        
  חסרים   2        

  
                                  ההצעה אושרה ברוב קולות

  
רואה את ההצבעה . ההצעה עברה כמעט פה אחד, אם לוקחים בחשבון את תמיכתו של סיני ואת עמדתו של קדוש :סיגל

  . כתעודת כבוד למועצה וסימן דרך ברור להמשך
  

  : אולם מרכז ספורט קהילתי במושבי יחדיו הצעה להקמת    :5לסעיף 
וההצעה ) בבית הספר (בגבעות ברמוקם האחד . פ תחשיבי הטוטו יש למועצה תקציב לשני אולמות"ע

 . נפש1,200 -היום מתגוררים למעלה מבמושבים . האולם השני בעבור מושבי יחדיוהיא למקם את 
  .  איש 200-300סדר גודל של  גם לא אין במושבים ולו מבנה אחד שיכול להכיל היום 

  אישור המקורות , בנוסף.  לבקש תקציב בעבור מרכז ספורט במושבי יחדיו מטעם הטוטו, ההצעה    
  . בהתאם למוצע בנוסח ההזמנה שצורפההתקציביים הנוספים     

  
  : להלן הצעת ההחלטה

  .יחדיוהמועצה תגיש בקשה לטוטו ווינר לסיוע בהקמת מרכז ספורט רב תכליתי במושבי 
  . נפש ונמצאת בצמיחה מתמדת עקב ההרחבות הקהילתיות1200-אוכלוסיית יחדיו מונה כיום כ

  .המרכז אמור לשמש במרכז ספורט  ומרכז התכנסויות לשלושת המושבים
   ₪  5.450.000 -האומדן הכולל להקמת  אולם הספורט כ

   ₪ 2,488,200ס "פ המדדים שקבע הטוטו זכאית המועצה לתמיכה ע"ע
  ):המאושרים(שאר המקורות 

  )מסמך מצורף(ממשרד השיכון  ₪ 1.100.000 
  ) מסמך מצורף(ממפעל הפיס  ₪ 680.000 

   ₪ 300.000תמומן מכספי פיתוח של מושבי יחדיו ₪  1.200.000 -ס כ"יתרת הסכום ע
   ) . 12-13-14(מכל מושב  על פני שלוש שנים 

   ₪ 300.000:     מתקציב המועצה
להשלמת   ולצרף אליהם התחייבות חתומה של המועצה30/06/12חתומות לטוטו אנו נדרשים להגיש עד את הבקשות ה

  .המימון
  . ₪ 300.000ס "יש לקבל את הסכמתם של שלושת המושבים למימון ע

על מנת להגיש את הבקשה במועדה מבקשת ראש המועצה את אישור המליאה להתחייבות של המועצה לטוטו להשלמת 
  ).פ החלוקה המפורטת לעיל"ע( ₪ 1.200.000ס של עד "קמת האולם עהמימון לה

  
  

  :שור המליאהלהקמת אולם ספורט רב תכליתי במושבי יחדיו מובאת לאיהצעת ההחלטה 
  .אין מתנגדים,  בעד10 –ההצעה אושרה 

  
  : מצורפים לפרוטוקול –ם "אישור תברי     :6לסעיף 

  . אין מתנגדים–ם אושרו פה אחד "התברי
  

   
  :    רשמה                  
    הדרה גורפינקל                   

  
  
  
  
  
  
  


