
  

  

  פרוטוקול

  2011/220/מישיבת מליאה מיו� 

   1�2/2011' מס                

  

    ראש המועצה  �  סיגל מור	   :נוכחי� 

          נציג תאשור   �   טל זמיר    

         נציג משמר הנגב  �   פסלסיני    

          נציג שומריה  �   כלפאזבולו	    

      נציג תדהר  �  איציק אבוטבול    

          נציג דביר  �  יאיר לוי	    

           נציג להב  �  מירניר ז    

           נציג בית קמה  �   זיידנברגאיתי    

           נציג כרמי�  �  סטה'כוגמוטי     

        נציגת חצרי�  �  בתיה דויטש    

  נציג שובל  �   שורטובי    

  נציג גבעות בר  �  איל	 קציר    

  נבטי�נציג   �  נחמיה שח�     :נעדר

  מבקרת   �  נירית שרייבר  :משתתפי�

  טיתיועצת משפ  �  אורית הלוי    

  יוע� משפטי  �  צביקי גבר    

  גזברות  �  נטע לי אביטל    

  לפיתוח כלכלי' מנהל יח  �  דרור קרואני    

  מזכירת המועצה  �  הדרה גורפינקל    

  גזברית המועצה   �קר'ריצ�נועה לוי	    

  ,בעלי התפקידי� בישובי�, בדיו� בנושא איזורי הרישו� השתתפו ג� נציגי החינו� במועצה    

  . ר מהמרכז החברתי במבואות הנגב ותושבי�נציגי� של הנוע    

 �   : 201015�14/אישור פרוטוקולי�     :1לסעי

  פרוטוקולי� מאושרי� פה אחדה    

  

  

  

  

  



  

  

  

  :זורי הרישו� בבתי הספר היסודיי� של המועצה דיו� וקבלת החלטה על א   : 2לסעי# 

  י% פתוח ומשת�  שהחליטה על תהל. התהלי% לווה מתחילתו על ידי הנהלת המועצה: סיגל    
     יהודה וסיגל קיימו . א% תחו� וברור  בכל הקשור לתהלי% קבלת ההחלטות, מחד    
  במהל% המפגשי� . סבב מפגשי� בישובי� בנוס� נפגשנו ע� רכזות החינו% ונציגות הנוער    
  הובאו תחזיות האוכלוסייה וכ	 הסבר מפורט על החשיבה שהתקיימה במועצה סביב פתיחת     
  להנהלת . ככלל הפגישות היו טובות והובילו לדיו	 וחשיבה ע� התושבי�. פר נוס�בבית ס    
  המועצה הציג הצוות שתי חלופות א% מכיוו	 שלדעת כל חברי הצוות וההנהלה החלופה     
  החליטה ההנהלה להביא  בפני המליאה  רק את החלופה שבה , השנייה איננה חלופה טובה     
  . תמכו כל חברי ההנהלה    

    מנהלת המחוז המליאה הוצגה בפני  החלופה המובאת היו� לאישור,  כמו כ	    
  . המשרד החינו% וקיבלה את ברכתב    

  א% מפאת לוח הזמני� הצפו� לקראת אפריל תתבצע ,  יעמוד בית ספר1/9 –הערכה שלנו שב     
נת במועצה הערכת מצב לגבי התקדמות ההערכות לפתיחת בית הספר מבחינה הנדסית ומבחי    
 .  זאת תהיה נקודת הבחינה לקביעת מועד הפתיחה–ת לבית הספר /גיוס צוות המורי� ומנהל    
כי המשמעות של דחיית המועד לפתיחת בית הספר תוביל למצב בו יהיו בניצני , חשוב להדגיש    
  .  תלמידי� בשנה הבאה600הנגב מעל     

י הספר וקידו� ולמערכת החינו% לשני בתאנו רואי� בפתיחת בית הספר בגבעות בר הזדמנות     
   . במועצה בכלל    

  ב" מצ. מוצגת מצגת על הצעת ההחלטה כולל נתוני� עדכניי� על כמות התלמידי�– יהודה    

    �  :דיו

  הנוער התנגד להפרדת ): אדי ונוע�, אילו	(נציגות הנוער מהמרכז החברתי במבואות הנגב     
   האמיתית מתחילה היו� ושעל המועצה הקיבוצי� א% בשלב זה מבקש להזכיר שהעבודה    
  מדגישי� את הערכי� של .  השני� האחרונות50מוטלת האחריות לשמר את המסורת של     
  איכותית , שהנוער חקק על דגלו ומבקשי� להקי� מסגרת מחנכת' ניהול עצמאי וכו, עשייה    
  .מצביעי� נגד) נגבשובל ומשמר ה, להב, דביר( הנוער של ארבעת הקיבוצי� �מסכמי� . וטובה    

  תומ% בהחלטה ומציי	 שהתהלי% הובל ונוהל בדר% טובה .  מודה לנוער על המעורבות– איתי    
  המסורת של ארבעת הקיבוצי� אכ	 חשובה ולכ	 ג� . ובנוס� מחזק את הנוער על מאבק�    
  . בעבורי התהלי% לא היה קל לדעתי זאת החלופה הנכונה למועצה    

  יאה הוא שלוח הישוב או כחבר דירקטוריו	 יש לו חובת נאמנות  הא� חבר המל–סיני     
  סבר שצריכה להיות חלופה אחרת . זאת שעה קשה למי שחושב שלא כדעת הישוב? לארגו	    
 . שבה מחולקי� ג� ברוש תדהר ותאשור חלופה שנכונה ג� כלפי הנשארי� וג� כלפי העוזבי�    
מצטער שבני הנוער לא העלו את סיבות . יע בעדלמרות שההחלטה היא בניגוד לדעתי אני אצב    
  מקווה שנדע להקפיד על ההחלטה . כי זאת היתה הזדמנות טובה לשמוע, ההתנגדות שלה�    
  התחדשות בהשתתפות /ככתבה וכלשונה שאכ	 את שני בתי הספר ילווה צוות ההקמה     
ספר צריכי� לייצג את מקווה שימשיכו לדבר על בתי הספר בישובי� כי בסו� בתי ה. הישובי�    
  .תפיסת החזו	 הייחודית של מועצה אזורית בני שמעו	    

 לגבי סוגיית המושבי� כשיצאנו לדר% החלופה של הפרדת המושבי� הייתה ג� היא על – סיגל    
  שמושבי יחדיו ה� הישובי�  מושבי� היא ל שהחלטנו שלא להמלי� על כ% הפרק והסיבה     
  מוניציפאלית וחינוכית מתנהלת אצל� כיחידה , ת הקהילתיתהיחידי� במועצה שכל המערכ    
 מילדי �25%כ, כמו כ	. שבמידה ונפריד בינ� נפגע במערכת החינו% החברתי אחת וקיי� חשש     
         .יחדיו לומדי� בחינו% הדתי כ% שמלכתחילה  קיי� פיצול    

  
      

  

  

  

  



  

  

  

!  י� להחליט עליו את� הנוער תובילו השינוי שכמליאה אנחנו יכול� מחזק את נציגי הנוער �טל    
  שו� דבר לא נשל� ישבו וחשבו הרבה אנשי� . החלופה נכונה צרי% לקחת אותה למקו� טוב    
  .לא לשכוח את ניצני הנגב כפי שכתוב כ% לבצע. ועל כולנו המחויבות למנ� את ההחלטה    

תי הספר וזהו תפקידה האתגר שיהיה קשר וקו משות� בי	 שני ב,  ליוויתי את התהלי%– בתיה    
  .של מחלקת החינו%    

    �  גבעות בר עושי� מאמצי� .  גבעות בר בעד ההחלטה ויקבלו את הישובי� בשמחה– איל
  .כבירי� להצטר� ולחבר את כלל התלמידי� למרכז החברתי במבואות הנגב    

  .  ג� לי זה רגע קשה והחלטתי לקבל את החלטת הישוב ואצביע נגד–מוטי     

  המליאה הקימה בצורה נחושה את המרכז .  שמח מדברי הנוער מהמרכז החברתי– יאיר    
  קיבו� דביר עבר מספר שיחות . החברתי ובעצ� הצלחנו לייצר נוער שחשוב לו ואנחנו גאי�    
 מצפי� לראות . ולאחר דיוני� אנחנו נתמו% בהחלטה) יש היסטוריה חזקה(מאוד לא בשמחה     
  הייתי שות� להעברת בית הספר . ה חדשה ע� התחלה חדשהשבית הספר החדש יהיה יוזמ    
  היסודי למועצה ובהעברת התיכו	 למועצה והקמנו דבר יפה ג� בית הספר הזה חייב להיות     
   בדביר יש מורות רבות המלמדות בבית הספר מבקש לסייע למורה �בקשת דביר . מושקע    
  .שתבחר לעבור ללמד בבית הספר החדש    

  בשובל הדברי� היו מורכבי� והיה .  בהצעה מהרגע שהגיעה להנהלת המועצה תומ%–טובי     
  שואל הא� התהלי% נוהל . קושי בניתוק א% יש הבנה חוצה גדרות שזה הדבר הנכו	 לעשות    
  .חושב שהתהלי% נכו	 וההצעה מאוד נכונה. בצורה טובה או שיש בנו משהו מאוד מקבל    

כ הדברי� בנושא "סה. יחות לראות בכל דבר ג� הזדמנות בלהב התהלי% היה יפה ע� פת– ניר    
  חושב שהתהלי% . מנו� השינוי יהיה על בסיס הנהלת בית הספר . החינו% במועצה ה� יפי�    
  אנחנו . ג� אני הייתי שות� להחלטה שלא להביא שתי חלופות. נוהל טוב ובהרבה סבלנות    
  חושב שנכו	 יהיה . בית הספר התיכו	צריכי� להבטיח ששני בתי הספר יהיו המקורות של     
א% חושב שזה המקו� , אומנ� לא היו� תתקבל החלטה. להגדיר בית ספר תיכו	 אחד למועצה    
  .להעלות את זה    

  מדגיש את העבודה והעובדה .  מנהל את המרכז החברתי א% אינני דובר הנוער– דות� שפוני    
  ..שהמליאה החליטה על הקמת המרכז החברתי א% הנוער הוא זה שהקי� אתו בפועל    

  : התייחסות לנקודות שעלו–סיגל     

  . ניצני הנגב צרי% הרבה ליווי ועזרה והוא היה ויהיה יחד ע� בית הספר החדש במרכז החשיבה .1

הקמת בית הספר שותפות שיראו הזדמנות להיות שותפות ב מקווה שיהיו מורות ,לגבי מעבר מורות .2
  מי תעבור ומי תישאר המורותמנהלת בית הספר והחדש יחד ע� זאת משרד החינו% יחליט ביחד ע� 

 . כמוב	 שלא הייתי רוצה לראות מצב שכל המורות עוברות

. מליאה היו�ב האווירה  השעות הרבות מאוד שהושקעו בתהלי% ה	 שאפשרו את –לגבי התהלי%  .3
השיחות בתחושה שאנשי� הבינו שיש על מי לסמו% במועצה ולדעתי זאת לפחות לתחושתי יצאנו מרוב 
 . ההצלחה הגדולה של התהלי%

חידוש של אופי /התחדשות לשני בתי הספר ונציגי הישובי� יהיו שותפי� לגיבוש/יוקמו צוותי הקמה .4
  .בית הספר

    ותפי� הענייני והמקצועי חברי הנהלת המועצה ש, מודה להנהלת המועצה על הדי	 המעמיק  
    ובנוס� מודה לפורו� רכזות . תודה מיוחדת לאיתי ובתיה שהשקיעו שעות רבות. אמיתיי�  
  .החינו% על ההקשבה האחריות והשותפות   

    

  

  

  



  

  

  

  

  להב וכרמי� , בירד, בית הספר בגבעות בר ילמדו ילדי גבעות ברב: הצעת החלטה    

  מושבי ומשמר הנגב , שובל, קמהבית הספר ניצני הנגב בבית קמה בו ילמדו ילדי בית ב    
  .יחדיו    

  .נציג כרמי� � 1 נגד 10: ההחלטה התקבלה בעד

  

  :אישור חברי המליאה לחברי ועדת ביקורת לועד מקומי בית קמה ודביר    : 3לסעי# 

 בבית קמה נוצר . בישובי� ) 3�5בי	 ( אנו עושי� מאמצי� לאייש את וועדות הביקורת : נירית    
  עמדי� ולכ	 הוק� צוות שקיבל את התפקיד להמלי� למליאה על חברי ועדת  מו7מצב שהיו     
  מדגישה שחברי ועדת . שמובאי� לאישור המליאה) ד צביקי ונירית"עו,נועה(הביקורת      
  . ביקורת בכל ישובי המועצה מובאי� לאישור של מליאת המועצה    

  ועצה ולא על ידי הוועד של  מבקש שהפניה לאיוש ועדת הביקורת תתבצע על ידי המ� איתי    
  .הישוב    

 , שימקו מאיר, וקס אתי: אישור חברי ועדת הביקורת של הישובי� בית קמה: הצעת החלטה    
  אלברטו חורי	, דבורה רש�, ניר הימ	: דביר  . שטיינברג קר	    

   בעד11ההחלטה התקבלה פה אחד 

  :בר . ס בג"שבו� בנק עבור מענק לביהאישור פתיחת חשבו� בנק בדקסיה ואישור פתיחת ח   :5�4לסעי# 

 פ הנוהל החדש של מפעל הפיס יש לפתוח חשבו	 בנק " ע– אישור פתיחת חשבו	 בנק בדקסיה     
  על כ	 מתבקש אישור המליאה לפתיחת . נפרד לכל פרויקט שמקבל תקציב ממפעל הפיס    
  על הפיס לבית שלושת חשבונות הבנק למימוש תקציבי מענקי מפעל הפיס וכ	 לתקציב מפ    
  .הספר היסודי בגבעות בר    

  .אישור פתיחת שלושת חשבונות הבנק: הצעת החלטה    

   בעד11 �ההחלטה התקבלה פה אחד 

   :2011אישור צו המיסי�    :6לסעי# 

  מאשרת , 2010 –א "התשע, )תיקו	) (הנחה מארנונה(לפי תקנות הסדרי� משק המדינה     
  שינוי הגדרה ושינוי הנחה מרבי לגבי , 20/02/11תה ביו� המועצה האזורית בני שמעו	 בישיב    
  " :ילד נכה"    

 ב	 או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות – "ילד נכה "    
   ומשתלמת בעדו ובשל נכותו 18 או שהוא מעל גיל 2010ע "התש, )ילד נכה(הביטוח הלאומי     
  ;וח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכהגמלה על ידי המוסד לביט    

   מטרי� רבועי� 100 לגבי 33%ישונה לשיעור של עד " ילד נכה"שיעור ההנחה מרבי לגבי     
  ).  25%במקו� (משטח הנכס     

   בעד11  �ההחלטה אושרה פה אחד

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :תוכנית עבודה רב שנתית    :7לסעי# 

   35,216,7875     �יצוע חלק הב2011כ תוכנית פיתוח לשנת "סה    

  . 38,312,0175   � חלק המותנה בהכנסות2011כ תוכנית פיתוח לשנת "סה     

  ח" ש309,760,856      : 2011�2012כ תוכנית לשני� "סה    

 כל סעי� יבוא באופ	 מפורט לאישור המליאה . תוכנית עבודה רב שנתית לתברי� של המועצה    
  . זה רק אישור כללי    

  .שור התוכנית הרב שנתית כפי שצורפה אי: הצעת החלטה    

   בעד11  �ההחלטה אושרה פה אחד

  : ל"מעדכנת על שתי נסיעות לחו:  סיגל    

  סמינר נשי� פלשתינאיות וישראליות הנסיעה כולה ממומנת על ידי המארחי�  �   2�5/3 �ב     
  .ש"ההשתתפות והמימו	 נבדקו ואושרו על ידי היועמ . והיא נסיעה פרטית    

הסוכנות .  במונטריאול בהשתתפות ראשי הרשויות2000 ועדת היגוי של שותפות  �  12�16/6 �ב     
 יש חשיבות רבה לחידוש . איננה ממנת את עלות כרטיסי הטיסה והיא תמומ	 על ידי המועצה    
  .והעמקת הקשרי� ע� מונטריאול מתכוונת לייצר פגישות עבודה לחיזוק הקשרי�    

   נסגרת 2/11מליאה           

  

  

  :רשמה        

  הדרה גורפינקל              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  פרוטוקול מליאה 

   113/'  מס2009ח ביקורת משרד הפני� לשנת "דיו� בדו

  

ח ביקורת חיצוני בנוגע לפעילות " כמדי שנה שלח משרד הפני� דו–ח הביקורת מטע� משרד הפני� "דיו	 בדו
  .2009המועצה בשנת 

  .ח מגזברית המועצה"ח וקיבלה תשובות למספר הערות שעלו מהדו"ביקורת דנה בדוכנדרש על פי החוק ועדת 

  .ח ואת התשובות שקיבלו מהמועצה"ועדת ביקורת ומבקרת המועצה הציגו את סיכו� ממצאי הדו

ח הביקורת בכפו� להמש% "לאור העובדה כי לא נמצאו הערות חריגות ממליצה ועדת ביקורת לאשר את דו
המש% העבודה . התקשרויות דר% מכרזי� לפעילויות שאינ� בדר% של מכרז: ות לתיקו	 כגו	העבודה על הנקוד

  .על שחרור כספי� וכ	 המש% המאמצי� להורדת חובות העבר של הארנונה

  אישור דוח הביקורת כפי שהוצג: הצעת החלטה

  

  

   בעד11  �הדוח אושר פה אחד: החלטה

  

  

  

  

  

  

  :רשמה      

  הדרה גורפינקל            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

�  פרוטוקול קר� בני שמעו

        �  580356137עמותה מספר , קר� בני שמעו

  

  20/02/2011פרוטוקול ישיבת אסיפה כללית שנועדה והתכנסה כדי� ביו� 

  

  

  :הוחלט

  
נועה ' ואת הגב,  שתפקידה מנהלת אדמניסטרטיבית054986658. ז.ת, ליאור רובינשטיי	' להסמי% את הגב

: להל	(עמותת קר	 בני שמעו	 בש� , מ"להגיש לקומסיי	 בע, שתפקידה גזברית, 24020869ז .ת, קר'לוי	 ריצ
�א"התשס,  כמשמעות מונח זה בחוק חתימה אלקטרונית,בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, ")העמותה"

 .עמותהחתימה מטע� הות  כמורש	 ועבור	על שמ, ") האלקטרוניתהתעודה: "להל	(מכוחו   והתקנות2001

  

המוסמ%  או להחלטת האורג	/ ובעמותהשימוש בתעודה האלקטרונית הינו בכפו� לנוהל זכויות החתימה ה
  .העמותה של

  

  . בעד11ההרשאה אושרה פה אחד : החלטה

  הישיבה נסגרת              

  

. מ שעל המועצה לפעול כעוסק מורשה הוגש ערר" לאור הפסיקה של מע–מ באתר דודאי� " מע–עדכו	   
ד שקל להתחיל לפעול כעוסק מורשה משתי "ני� רבי� הוחלט בהתייעצות ע� משרד עולאחר דיו  
לחודש חשיפה שהמועצה בחרה לא 5 האחת החשיפה של המועצה היא של למעלה ממליו	 : סיבות  
כרגע (מ על הלקוחות "הסיבה השניה בהערכות התקיימו נראה שנית	 יהיה לגלגל את המע. לקחת  
  . מ תשומות"ובנוס� נית	 יהיה להתקזז על מע) הביקוש גדול מההיצע  

  

 

  

  :   רשמה                  

  הדרה גורפינקל                  


