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 ראש המועצה  -  סיגל מורן   : נוכחים
 נציג נבטים  -  נחמיה שחף    

 נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    

 נציג גבעות בר  -  אילן קציר    

 נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    

 נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    

 נציג משמר הנגב  -  סיני פסל    

 נציג תאשור  -   טל זמיר    

 נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    

 נציג שובל  -  טובי שור    

 נציג להב   -   ניר זמיר    

 

 נציג ברוש   :נעדרים
 נציג שומריה  -  זבולון כלפה    

 נציג דביר  -   יאיר לוין    

 

 רווחה' מח  -  איריס עזרא  :משתתפים
 חינוך' מח  -  יהודה נגר    

 ההנדס' מח  -  קר'ולדימיר פיצ    

 יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    

 גזברית  -   נועה לוין    

 גזברות' מח  -  גלית בכר    

 גזברות' מח  -  נטע לי אביטל    

 ח"הנה  -  לינדה בן סימון    

 גביה' מח  -  אדית עובדיה    

 דוברות  -  הדר מוריץ    

 מועצה  -  ישראל עמישי    

 מועצה  -  רויטל חזות    

 מועצה  -  רינת חכים    

 מועצה  -  ליאמיר ברזי    

 מועצה  -  עידו רובינשטיין    

 גבעות בר  -  יערה יונתן    

 שובל  -  טלי ביטול הולי    

 שובל  -    אורי לוי    

 חצרים  -  עופר שפרוני    

 דביר  -  פרידה מינץ    

 דביר  -  מריו סיגל    

 דביר  -  גדליה לוטן    

 דביר  -  דניאלה ארביב    
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 : דיווחים – 1לסעיף 

 

 .בשבוע הבא אמורים להתחיל לקדוח יסודות לבית הספר. התחילו עבודות עפר לבית הספר בגבעות בר -

 :אנו בעיצומו של תהליך הדברות עם יישובי ניצני הנגב במישורים 

 .פגישות עם צוות מהיישובים וצוות שנבחר מהמועצה  )1

 . ר ונאפשר שאלות ודיוןסבב של מפגשים עם הורים בישובים בה נציג תוכניות בית הספ  )2

 . פורום רכזות חינוך של הישובים שהפך להיות צוות מלווה של התהליך  )3

 

 .מליאת פברואר תעסוק בזה ובה תתקבל החלטה לגבי איזורי הרישום

לקראת מליאת המועצה יתפרסמו החלופות מספיק זמן לפני המליאה כך שכל ישוב יוכל לעשות דיון ולהנחות 
 . אה במה לתמוךאת נציגי  המלי

 .התחיל תהליך בניצני הנגב במטרה לחבר את צוות ניצני הנגב לתהליך כולו -
ראש המועצה מבקשת  . EPR חברת – עמדנו בלוח הזמנים –הוחלפה מערכת ניהול חשבונות ולמרות הקושי  -

ימון לינדה בן ס, למנהלת החשבונות הראשית,נטע לי אביטל , להודות באופן אישי לתקציבאית המועצה
שעות העבודה הרבות וההשקעה בכדי שהתקציב , על המאמץ הגדול , קר'נועה לוין ריצ, ולגזברית המועצה 

 .למרות כל הקשיים והעיכובים הכרוכים בהחלפת תוכנה, יוגש בזמן ובצורה מקצועית
משימה בכל . השנה התקיימו פגישות עם כל מנהלי המחלקות לגבי תוכניות העבודה לקראת ישיבת המליאה  -

 . יש סעיף תקציבי אותו ניתן לראות בספר התקציב
 

  .13/2010' מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס

 

 

 : באמצעות מצגת–י מנהלי המחלקות " הצגת תוכניות העבודה ע– 2לסעיף 

     

     :חינוך
 

במסגרת , אנחנו מתחבטים בעשיית פעילות משמעותית לנוער והמצב הוא שאת הדברים המשמעותיים : סיני
 ).2000שותפות , דולר(הם עושים בתוכניות בבאר שבע , 2000תוכניות מנהיגות צעיריה של שותפות 

מציע לשקול מתוך הרזרבה תקציב נוסף .  אין כרגע פתרון ולכן לא כל הילדים לוקחים חלק–הסעות לחוגים 
 . להסעים של בני נוער

 

י "תוסע ע, ישוב שתרצה לקחת חלק בפעילות במבואותכל קבוצה מכל , לגבי פעילות במבואות הנגב: יהודה
 .המועצה

 

וזו , אני לא מאמינה שילדים שלא לומדים במבואות , ס"אנחנו מבינים היום שהמרכז החברתי בא יחד עם בי: סיגל
עיקר הפוקוס שלנו היום , וכיוון שכך.  צ" יגיעו לפעילות אחה,  במבואותלא קבוצת ההשתייכות החברתית שלהם

 שנים 2-3הערכה שלי שתוך . בואותמללמוד בלהצטרף דים מישובים שלא לומדים במבואות ס לעודד יל" על ביהוא
 . אין לי ספק שמרביתם גם יצטרפו לפעילות  המרכז,מרבית בוגרי ניצני הנגב ילמדו במבואות  ואז 

הטובים ביותר אך אין לנו אנו עושים מאמץ לתת את המענים . סוגיית ההסעות לחוגים היא סוגיה מורכבת מאוד
  .  כיוון שמדובר בעשרות אלפי שקלים לילד לשנה, אפשרות להסיע כל ילד מכל מקום לכל חוג

 

 באחת מישיבות המליאה הקרובות יוזמן יוסי טוביאנה לתת סקירה מקיפה על החוגים במועצה ועל סוגיית :סיכום
 .ההסעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

 :גזברות

פשרות לפתוח גם לשימוש הישובים את שירותי הרכש של המועצה בכדי לנצל את היתרון מבקשת לבדוק א: בתיה 
 . לגודל

 

  .נה לישובים שיהיו מעוניינים בכךהמכרז נבנה מראש  כך שיוכל לתת מע, היום בכל מכרז שהדבר אפשרי: נועה

 

ועצה והגישו את ועדת הביקורת ומבקרת המועצה עשו השנה עבודת ביקורת על תחום המכרזים במ :סיגל
בהזדמנות זו ראוי לציין שעבודת . מו במהלך השנה הקרובהשולק מההמלצות כבר יושמו וחלקן ייח. המלצותיהם

 .  המבקרת וועדת הביקורת של המועצה הפכה לכלי משמעותי וחשוב לשיפור עבודת המועצה בתחומים שונים

 

 :המחלקה לשירותים חברתיים

מבקש לדעת האם קיים פער : סיני. את האפשרות למתן ליווי בתחום הבריאותמבקשת שוב לבחון לעומק: בתיה
 .ה בין הרצוי למצוי ברמת הצרכים בשטח לעומת המשאבים"בתוכנית להב

  

 :הפערים לא ממש גדולים משני טעמים : איריס
 )בשנה₪  אלפי 400(המועצה מאד תומכת בתוכנית  .1
 . כאלהמשרד הרווחה הגדיל את התקציבים שלו לתוכניות .2

 

 : משפחות 8-10בקיבוצים מדברים על סדר גודל של 

 . מקבל–מי שצריך , בלהבה הבוגרת

 .  משפחות פיילוט15 הגדרנו מראש –בלהבה הצעירה 

 . אין ישוב שרוצה להכנס לתוכנית ולא נכנס.  בטח נראה הגדלה, במהלך השנה הקרובה

 

  :2010 סיכום עדכון תקציב המועצה לשנת – 3לסעיף 

 

 :ב מצגת" מצ–קציב מבואות הנגב ת

 .ס היום"הצורך בבינוי הוא הצורך החשוב ביותר של בי -
מקיימים תהליך אסטרטגי שנעשה במקביל לתהליך שנעשה במועצה והדבר הראשון שנבדק הוא גודל רצוי של  -

 .ס"ביה
 . תלמידים700-800ההמלצה היא להגיע לסדר גודל של  -
 

 :תקציב המועצה

 .י נועה" ע2010מרכזיות בשינויי תקציב מוסברים הנקודות ה

הודגש כי תקציב המועצה כולל את היטלי ההטמנה .   138,164,331₪:   עומד על 2010התקציב המעודכן לשנת 
" מדומה"עליית היקף היטלי ההטמנה יוצרת עלייה .  בדודאים אשר עולים מידי שנה כתוצאה מהחלטות הממשלה

 .היטלים מתקבלים ומועברים באופן מיידיבהיקפה בתקציב המועצה כיוון שה

 

 .מבקש להציג את מערך כח האדם במועצה על כל שלוחותיו וגווניו: סיני

 

משמעות הדבר היא שלא . מספר תושבי המועצה גדל מידי שנה והיקף התקציב הראלי לא גדל בקצב דומה: ניר
 . נוכל להמשיך באותה רמת תקציבים ושירותים

 

לא נוכל לאורך שנים . ש כבר בשנה הקרובה לעשות חשיבה מעמיקה על תקציבי המועצה ללא ספק נידר: סיגל
. לשמור על תעריפי ארוננה נמוכים כל כך ולחלק לישובים תקציבים בסדרי גודל שהורגלנו להם, להמשיך לגדול

 . מבקש לקיים דיון מסודר –תקציב להיסעים : סיני

 . סודר בנושאמאשר את התקציב  תוך הבטחה לקיים דיון מ

 

 . מבקש לדעת על כך מראש–אם עושים שינויים במנות : אילן

 

 . 138,164,331₪ בסך 2010מליאת המועצה מאשרת את התקציב המעודכן לשנת 

 

 

 

 

                 

 

 


