
 

 

 70/9/41פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  4741/9מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציגת כרמים - תמר מילשטיין  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 חצריםנציג  - הדר רון   

 נציג להב - רז קדמון
 נבטים תנציג - אביגיל יוסף

 נציג שובל - טובי שור
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

  נציג משמר הנגב - ני פסלסי
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 

 
 נציג דביר - גיל בנימין  נעדרים:
 נציג תאשור - מאיר עזרן  
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 
 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:

 מנכ"ל דודאים - עדו רובינשטיין  
 של המועצה משפטית ץועי - צביקי גבר  
 מבקרת המועצה  - נירית שרייבר  
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 מנהל החינוך - יהודה נגר  
 קב"ט המועצה -  נועם רז  
 רב המועצה - הרב גבי קדוש  
 מחלקת דת - צפי פורת   

 
  אין מתנגדים.  –חד מאושר פה א – 8/41 אישור פרוטוקול :  4לסעיף 

 
 דיווחים: : 4לסעיף 

 

  5102הסבר על תוכנית עבודה והכנתה לקראת   - 4742עדכון לגבי תוכניות עבודה. 
 

 :סיכום ראשוני מבצע צוק איתן 
 

. הוזמנו מיגוניות , פעילות המוקדסיכום "צוק איתן" מוצגת מצגת כמות אזעקות ביישובים –נועם 
"ל ומתרומה של קהילת מונטריאול. המגוניות הוצבו בהתאם לתוכנית למועצה מתרומות שגויסו מקק

מזגנים למקלטים כולל ציוד למקלטים  01מאושרת כפי שזאת הובאה בפני מליאת המועצה. נרכשו 
)גם הם מתרומה של קהילת מונטריאול(. שופצו מקלטים תוך כדי המבצע. רכישת גנראטורים בסיוע 

  וסיוע במימון הפוגות ועוד.משרד הביטחון, התקבלו תמיכות 
צוותי הצח"י ביישובים תפקדו בצורה יוצאת מגדר הרגיל !! מבקשת להודות למחלקת  –סיגל 

 הביטחון שתפקדה בצורה טובה מאוד. 



 

 

 
עיקר בשלושה תחומים: בגיל הרך ב נופעל – במהלך "צוק איתן" נתונים על פעילות החינוך –יהודה 

במידת היכולת הופעל בי"ס של החופש הגדול. חינוך  –מענים בישובים בהתאמה ליישוב. בתי הספר 
הפגות לבני נוער, בני נוער שסייעו בהתנדבות, מתנדבים, הפעלה של מסגרות לעובדים  –חברתי 

)עבודה חיוניים. צוות של החינוך החברתי ליווה את הישובים מדי יום כולל תאום עם צח"י ישובים 
תמיכה וחיזוק רכזות החינוך בישובים. טל, דקלה ולילך(.  –יוצאת דופן של עובדות החינוך החברתי 

 אנו מטפלים וברגע שנקבל תשובה נעדכן. –יש הורים שמוטרדים מהנושא  –שכר לימוד 
 

 האם יש הבחנה במסקנות בין קיבוץ למושב? –אביגיל 
 

שבים לגבעות בר. מאוד משמח שכלל צוותי הצח"י עבדו אבל יש הבדל בין הקיבוצים לבין המו –סיגל 
בקיבוצים שיש את התשתית הארגונית יותר קל להפעיל ואכן מסכימה שלהמשך צריך לחשוב חשיבה 

 דיפרנציאלית.
 

 אולי נכון להפעיל את מועצת הנוער? –הדר 
 

 אכן מתוכנן גם שילוב של מועצת הנוער. –סיגל 
 

עורבת ברמה יומית. המועצה קרובה ועם אצבע על הדופק לתת את המענה הרגישו שהמועצה מ –סיני 
 לישוב ולא במקום הנהלת הישוב.

 
 מבקשת להודות לצוות המועצה על ההתגייסות הרבה בכל תקופת המבצע. –סיגל 
המיגון של בתי הספר, מבקשת לחשוב האם להשקיע בכך או להפנות תקציב לשעות נושא  –תמר 

לא היו ובתי הספר היו נפתחים רוב ההורים כרמים אם המבצע היה נמשך בחירום ביישובים. לדוגמא 
כן היו מאוד מעוניינים להפעיל פעילות שולחים את הילדים לבית הספר, חשש מהנסיעה הארוכה ו

 חינוך בישוב.
 

אכן סוגיה אנחנו נתייחס אליה במסגרת הסיכומים והדו"ח המפורט כולל זמן לדיון על  –גל סי
 .הסוגיות הנבחרות

 
 נתונים על הוצאות כספיות –נועה 

 

  ילדים במערכת  5,112כל מסגרות החינוך נפתחו כסדרן  –דיווח על פתיחת שנת הלימודים
ה מברכת אותו ומאחלת לו הצלחה המליא – פרץאלי  –החינוך, מנהל חדש למבואות הנגב 

הנחיית משרד החינוך(. בניצני ל בהתאםפעילות הפגתית )ב חו את השנהתבבתי הספר פ. רבה
חממות חקר )בליווי מבואות הנגב( מקווים להרחיב את החממות לשאר בתי  הוקמו שתיהנגב 

תחו כיתות , נפלאחר הנחיית משרד החינוך לגבי כיתות לא תקניות –הספר. ילדי כיתות א' 
 לומדים בקבוצות.בהתאם לתקן, הצוות תוגבר במידת הצורך וילדי א' 

 
 .למחלקת החינוך ולמחלקת ההנדסה על ההכנה שנת הלימודים ,מודה ליהודה –סיגל 

  
 הרב גבי קדוש(: –הצגת מחלקת הדת )בהשתתפות רב המועצה  :3 לסעיף

 
מהתחומים שבהם מטפלת מחלקת הדת ובעצם  הרב גבי יש לנו קשר כמעט עם כל הישובים בחלק גדול

מקוואות ואחזקתם בתי כנסת, עירובין, המחלקה נוגעת בכל ישוב במועצה. תחום של תודעה יהודית, 
המקוואות הועברו אלינו מהמועצה הדתית במצב מאוד לא טוב כולל בעיות בטיחותיות בנוסף יש  –



 

 

שלפיו משגיחי הכשרות מועסקים על ידי  נבנה מודל –בקשה לבניית מקווה חדש )כרמים(. כשרות 
המועצה מאוד מורכב להקים את המערך הזה כי לחלק מהעסקים קשה לקבל את זה. הרבנות 

המחלקה רושמת נישואין אבל האישור לכך טרם  –נישואין הראשית מאוד מעודדת את הנושא. 
 צריך לנסות ולהשקיע שם. יש בתי עלמין עם המון הרס )נבטים ומשמר הנגב( ו –בתי העלמין התקבל. 

חיבור ליהדות לישובים  –מבקשים להכין חדר טהרה לכלל המועצה. המחלקה לתרבות תורנית 
 ולמוסדות החינוך.  

 
  דו"ח פניות הציבור )מוצג על ידי נירית מבקרת המועצה(: : 1לסעיף 

 
המועצה בכדי  מבקשת מחברי המליאה להעלות את המודעות לאפשרות להתלונן לפניות הציבור של

 לקבל תשובה.
 

 נירית היא גורם בלתי תלוי ולכן אם יש מקום לתלונה נכון לפנות אליה. –סיגל 
 

 דודאים לחברה הכלכלית: את  שכירלהעדכון ודיון ראשוני לגבי הכוונה  : 2לסעיף 
 

חכ"ל. סוכם מסרה למליאה הסבר על הכוונה להתקשר בהסכם בו המועצה תשכיר את דודאים לנועה 
 כי לכשייחתם הסכם שכירות כאמור, הוא יובא לאישור המליאה.

 
   –דיווח על מאזני חברות הבת של המועצה )חכ"ל, רימון, עמותה לקידום הספורט  : 6לסעיף 

 וצג ע"י רו"ח יורם שוחט(:מ                           
 

 יות וחברות הבת. החברות/ עמותת העירונמאזני תוצאות מובאים הנתונים לגבי  –יורם 
ועמותת רימון  5105, מאזן עמותה לקידום הספורט 5105דיווח על מאזן חברה כלכלית לבני שמעון  

5105. 
 התקיים דיון והסברים.

 
 

 תועבר מצגת הכוללת הסבר -נדחה לפעם הבאה  אשכול נגב מערבי: : 0לסעיף 
 
 

   
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       
 
 
 
 


