
  

  

  

  

  09/916/פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מיום 
   8/09' מס

  

   ראש המועצה-    סיגל מורן  :   נוכחים

   נציגת חצרים-    בתיה דויטש    

   נציג תדהר-    איציק אבוטבול    

   נציג נבטים-    נחמיה שחף    

   נציג גבעות בר-    אילן קציר    

   נציג תאשור-      טל זמיר    

   נציג דביר-     יאיר לוין    

   נציג שובל-    ובי שורט    

   נציג שומריה-    זבולון כלפה    

  

   נציגת ברוש-    שולה גבאי    :נעדרים

   נציג משמר הנגב-     סיני פסל    

   נציג להב-     ניר זמיר    

   נציג כרמים-    סטה'מוטי כוג    

   נציג בית קמה-    איתי זיידנברג    

  

   להב-    ארנון בוכבינדר  :משתתפים

   חצרים-    משה פאול    

   חצרים -      ונישיפ    

   חצרים-    אלי רוטשילד    

   כרמים-    יורם סהר    

   כרמים-      דניאלה    

   כרמים-      אברי    

   להב-    דודיק שושני    

   גבעות בר-     ניר גורני    

   גבעות בר-    גיורא ברמי    

   משמר  הנגב-    צביקה אמסל    

   משמר הנגב-    איתן רוזנבלט    

   בית קמה-    רננה יעקב    

  כלכלית' יח – מועצה -    דרור קרואני    

   רווחה-  מועצה -    איריס עזרא    

   רווחה-  מועצה -      אסתי    

   רווחה– מועצה -      עידית    

   רווחה-  מועצה -      מיכל    

   אסטרטגית– מועצה -      הדרה    

  גזברות,  מועצה-      נועה    

  חינוך,  מועצה-    יהודה נגר    

  אסטרטגית,  מועצה-      רויטל    

  פנים מבקרת -      נירית    
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  :סדר היום 

 י הישובים" ע0201 ויעדים מרכזיים לשנת 2009הצגת סיכום קצר של שנת  .1

 2010הגדרת יעדים מרכזיים של מחלקות ואגפי המועצה לשנת  .2

  

  .2010מליאת המועצה התקיימה בסימן סיכום שנה בישובים ויעדים לשנת 
   :2010 - הישובים כיעדים לי"יעדים שהוצגו עה להלן עיקרי 

  
  גבעות בר

  .השלמת כיתת הגן החמישית בתקצוב משרד החינוך - 
  . ומיצובה כאיכותית ומובילה החינוכיתייצוב המערכת - 
  9/2011ס הצומח החל ב "במטרה להפעיל את ביה, מועצתי על ידי המועצה-השלמת תכנון בית הספר האזורי - 
  הקצאת מבנה פעילות לנוער - 
  .נוך שנתית לילדים ולנוער בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאליהטמעת תכנית חי - 
  .שילוב ילדי היישוב בחוגים ובפעילויות המועצה - 
  .הרחבת תהליך כתיבת הנהלים והטמעתם - 
  .ייצוב מבנה ארגוני יעיל ומועיל תיעול טוב יותר של המתנדבים ביישוב - 
  .תיק והמתחדשוהמשך שיפור ביחסי העבודה עם צוות המועצה הו - 
  יבה והטמעת אמנת שירותכת - 
  שיפור שירותים מוניציפאליים בשיתוף המועצה - 
  חיזוק התהליך באמצעות אנשי מקצוע מהמועצה - 
  העלאת רמת האכיפה בעזרת המועצה וגורמי אכיפת החוק - 
  .האצת תהליך התכנון ופיתוח השירותים לתושב - 
  .גיוס ואיגום משאבים להקמת מגרש ספורט משולב - 
  . מגרשים נוספים100תחילת שיווק ו'  ב מגרשים בשלב126שיווק  - 
   פארק מרכזי ועוד–פים ביישוב "המשך פיתוח שצ - 
  מיסוד תהליך קליטה חברתית למשפחות חדשות ביישוב - 
 'קטור בדגש על הפקת לקחים בתחום הקליטה והבניה משלב איתפקוד מקצועי ויעיל של הפרוי - 

 ץ ובחיזוק הקשרים בין החברים בקהילההטמעת אתר האינטרנט ככלי מרכזי בשיווק היישוב כלפי חו - 

  בדיקת התכנות והקמת הפעילות–תהליך פיתוח מיזם הסעדה לגני ילדים  - 

   גיוס מימון וביצוע –הקמת מתקן לייצור חשמל  - 
  .תכנון וקידום מיזם כפר אומנים ,יישום המלצות פרוגראמה תיירותית - 
  עידוד תושבים לפתח יוזמות תיירות - 
  ים במועצה ובאזורהשתלבות בתהליכים קיימ - 
  

  כרמים

 .תכנון בתי הקבע וסיוע בשלב הפיתוח, תכנון התשתיות, סיוע בהשלמת תכנון הישוב - 

 .ש האקולוגי"בהקמה ובהשגת אישורים למט, סיוע בתכנון - 

 .סיוע בהקמת תחנת כוח סולארית - 

 .סיוע בקידום תוכניות לשירותי דרך בצומת שוקת - 

 .הסדרת התנועה והחניות בישוב - 

 הכרה בכפר תיירותיהשלמת ה - 

 ת"סיוע בקבלת אישורים לכפר תיירותי במסגרת חמ - 

 המשך פיתוח התיירות במועצה - 

 סיוע בהקמת יקב וחנות תבלינים ובית קפה - 

 .פתחנו גן חובה במבנה הקיים ונוצר חוסר גדול במבנה לפעוטות: מבנה לגן בחינוך הפורמאלי - 

  .הרחבת מבנה בית התינוקות - 
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 .הקמת תחנת הסעה מסודרת לילדי בית הספר - 

 יפורמאלהגדלת התמיכה הכספית בחינוך הבלתי  - 

 המשך ליווי תהליכי בניית החינוך בכרמים - 

  הגדלת הפיקוח על ההסעות - 
  

  דביר

 .עלת ילדים בקיבוצים בתקופת החופשותהפ - 

 .עצהמוי ה"הקמת מגרשי משחקים בישובים על פי תקני הבטיחות הנדרשים ותחזוקתם ע - 

 . מעורבות המועצה–קהילה תומכת בישובים  - 

 .י המועצה"מיתים העוסקים ברווחה בישובים שתנוהל ותודרך עעמת קבוצת הק - 

 .י המועצה"הקמת מחלקה לסילוק כלבים וחתולים ללא בעלים מהישובים ע - 

 . לקידום הקמת הרחבות בישוביםםמוניציפאליימנהל הרחבות / מוביל / הצבת מדריך  - 

  
  נגבמשמר ה

  
 .המבוגרים והבודדים קהילה תומכת וחיזוק לאוכלוסייתשירותי  - 

  שכונת בנים, שכונת הרחבה :הרחבת תשתיות - 

 .באזור שכונת הבנים" צריף הראשונים"העתקה ושימור  - 

 .  בקשה להשתתפות בליווי התהליך - 

 .הסדרת נושא פחי האשפה - 

 .השלמת תשתיות כבישים ומדרכות - 

 " להבהתוכנית" - 

 .שכונת הבניםו קליטת השכונה הקהילתית ות לקראתהערכ - 

  .משלים וכניסה לגיל הרךבניית מערכת חינוך , בנים קיימיםסיוע בשיפוץ מ - 
 

  :להב 

מענקים , י השגת תמיכות" המועצה תעודד את שיפור תשתיות הישובים ע–סיוע בשיפור תשתיות הישובים  - 
 . י מכרזים אזוריים"ע ניצול יתרון לגודל –ממשרדי ממשלה ותרומות מגופים פרטיים 

, סיוע בהשגת מענקים, י ההבנה לצרכים" ירוקה ומתחדשת בישוביה עהמועצה תעודד יצירת אנרגיה - 
 . התחשבות בהטלת הארנונה

ת האחריות על חיולק, י רכז תיירות פיתוח יער להבמינו, המועצה תמשיך לעודד את פיתוח התיירות באזור - 
 .ו אלון'הפעלת מרכז ג

קליטת משתכנים בהרחבות וקליטת בנים כחברים באגודה , פורום עמיתים, בבינוי קהילתיהמשך העיסוק  - 
 .החקלאית

 . קידום וזירוז הקמת הועדה המקומית לתכנון ובנייה - 

תהליך השינוי באורחות החיים וקהילה , תמיכה בחברי קיבוץ,  המשך פיתוח תוכנית להבה–בתחום הרווחה  - 
 . תומכת לגיל השלישי

 . ת פיתוח הנוי סביב המועדוןסיוע בהשלמ - 

  
  : חצרים

כמו כן נושא של הגנה על .  עזרה בנושא של בטחון ובטיחות בעיקר בעקבות עופרת יצוקה–בטחון ובטיחות  - 
 .רכוש ושמירה

 . עזרה של המועצה בנושא חיבור וגישור בין קבוצות אוכלוסייה שונות ומגוונות–בינוי קהילתי  - 

 . ת עם המועצה פיתוח יזמויו–מענה לתעסוקה  - 

קשר עם מערכות החינוך , ל הנשיאקשר עם אש, חיזוק בית ספר היסודי מעורבות המועצה ב–חינוך  - 
 . הפורמאליות והבלתי פורמאליות
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 . לסייע בחשיבה להקמת שבטים חדשים ושונים של תנועת הצופים - 

 . וניהול מערכת תחזוקה כוללתמדרכות,  סיוע בנקיון כבישים–חזות הקיבוץ  - 

 .' בקרב מסיימי יב–עידוד לשנת שירות וקצונה  - 

 .הקמת ועדה מקומית לתכנון ובנייה - 

 . מיסוד נושא רישוי עסקים - 

  
  :שובל

 .עזרה והנחיה של תהליך ציבורי בנושא ההרחבה  - 

 . שיתוף המועצה בהנעת תהליך ההרחבה - 

  . נושא הסדרת צומת הכניסה לישוב - 

  

  

   :סיכום

אוקטובר יקיימו מחלקות המועצה מפגשים עם בעלי התפקידים מהתחומים השונים ודיונים פנימיים -לך ספטמברבמה

. החומר כולו ירוכז ועל בסיסו יגובשו יעדי המועצה לשנת הפעילות הבאה. 2010בתוך המחלקות לגבי היעדים לשנת 

  . 31/12- מליאת המועצה בדצמבר תתורגם התוכנית לתקציב והם יובאו לאישור–בחודשים נובמבר 

  

  

  

  

  

  

  

  :רשמה                  

         הדרה גורפינקל                 


