
 

 

 /6/01/0פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  110/40/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג משמר הנגב - סיני פסל  
 נציג להב - ניר זמיר  
 נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה  
 נציג תאשור - אריק זכריה  
 נציג בית קמה - איתי זיידנברג  
 נציג נבטים - נחמיה שחף  
 יג שובלנצ - טובי שור  
 נציגת חצרים - בתיה דויטש  
 נציג גבעות בר  - אילן קציר  

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
 נציג דביר - יאיר לוין

 
 נציג ברוש - דוד קדוש  נעדרים:
 נציג תדהר - איציק אבוטבול  
  

 אגף חינוךמנהל  - יהודה נגר משתתפים:
 יועץ משפטי למועצה  - , עו"דצביקי גבר  
 מזכירת המועצה  - גורפינקלהדרה   
 גזברות המועצה  -ריצ'קר-נועה לוין  
 עדו ארגמן  
 מנהל מבואות הנגב - אורי מלול  
 מבקרת המועצה  –  נירית   
   

 מאושר פה אחד.  – /110//0 אישור פרוטוקול :  0לסעיף 
 

 דיווחים : : 1לסעיף 

 תפקידה. המועצה מתארגנת  מנהלת המחלקה המוניציפאלית חגית ציוני הודיעה על סיום
אנו מבקשים להודות לחגית על עבודתה ותרומתה הרבה בהקמת המחלקה  . ליציאה למכרז

 המוניציפאלית בבני שמעון .

  המועצה יצאה למכרז  –מנהלת מחלקת התרבות הודיעה על סיום תפקידה ויציאה לגמלאות
 פנימי וכרגע יש שתי מועמדות מעובדות המועצה.

 לי של משרד הדתות להיפרדות מהמועצה אקיבלנו את אישורו הפורמ –ת הקמת מחלקת ד
תחילת עבודתה של המחלקה בתחילת אנו נערכים ל המרחבית והקמת מחלקת דת במועצה. 

4102. 

 כפי שידוע לכם קיבלנו החלטה על היפרדות מהיחידה הסביבתית  -הקמת יחידה סביבתית
אלון  -יקטור להקמת המחלקה יו פרוהמרחבית והקמת יחידה סביבתית במועצה. בחרנ

 .0100101בוטבין תושב גבעות בר שיחל את תפקידו 
 

  
 



 

 

 
 

 : פרדה מעדו  והכרות עם מנהל בית הספר החדש :  /עיף לס
   

והחשיבות ,  העברתו למועצה הקמתו על ידי הקיבוצים , סקירה על בית הספר מבואות הנגב –דו יע
 .בייצוב בית הספר בעזרת המהלך הזה
 האתגר המשמעותי הוא יעד הצמיחה.

הולך ונבנה קמפוס, המרכז החברתי, השינשינים, פנמיית נעלה מרחב חינוכי  –קמפוס מבואות הנגב 
ות שלם שמתחיל בבוקר ומסתיים בערב. קל מאוד להגיע למצב שבאותו מתחם פועלות כל מיני יחיד

 חינוכיות אבל לא באמת קמפוס.
 היחידות הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר. החיזוק ויצירת הקשרים בין

 
הזאת אין אח ורע  משהו בתקשור של בית הספר לא נתן לזה את המקום. לחווה –ת והחוות האקולוגי
חווה הצמודה לבית ספר וכמות הזמן שהילדים עובדים שם ועוסקים בפעילות  במערכת החינוך.

 חשוב לשמור עליה. לימודית היא חסרת תקדים. לדעתי זאת פנינה שמאוד
,  זאת זכות יותר לנהל בית ספר כמו מבואות הנגב,  זאת זכות גדולה בית ספר תנהלהמבקש להודות ל

 זאת זכות עצומה שההצלחה באמת יש לה אבות רבים. , לנהל בית ספר כזה בבני שמעוןגדולה 
 מחלקותיה וכמובן למליאת המועצה. בית הספר זקוק לתמיכת המועצה, 

 
כמי שחווה את בית הספר בצורה אתגרית, חושב שמה שהרשים אותנו הוא בעיקר ההתייחסות  –סיני 

לתלמיד. פחות מתרשם מאחוזי בגרות.. הנושא של חינוך לא רק קשור לתעודה ולציון ואני רואה מה 
זה לא מובן מאליו ולא קורה בכל מקום וזה  וירה של הצוות התלמיד הוא במרכז. עבר הבן שלי. באו

 בר שראוי לשמר.הד
השולחן הזה קיבל עם הרבה מחוייבויות לקחת את בית הספר לבית ספר מועצתי.. בכדי להעמיד את 

 .החינוך במקום הגבוה ביותר. מבקש להודות לעדו
 

לראות לאן בית הספר הגיע הגעתי למבואות שנה לפני עדו. נראה היה שבית הספר לפני סגירה.  –איתי 
 דו.ילתושבים ולמליאה שהשארת ע דרשני.. נכס גדול אומר

 
.  ביתי למדה ואחרי כן הבעתי את האמון הגדול ביותר ביקרתי את המעבר והתנגדתי למעבר –אריק 

 שגיות היא ברוכה גם במישור של "בית חינוך".ב הציונים ולדעתי זה לא בושה והיני חשויכן בע שם. 
 

שנה היא לא תקופה קצרה ויש  02 לעזוב בשיא. לו את הזכות והאומץ  יש ידו. מבקש לדבר על ע –ניר 
סוג של  זה לא מובן מאליו. נדה חינוכית וראייה חינוכית ערכית ש'דו אגיבה עליות וירידות.. יש לע

 מגדלור שעה בבית הספר מהפכה ומגיע לו על כך המון קרדיט.
לא קל יהיה לשמור  וזה מראה את היכולות של המועצה.  גם כי היה אבא החלומות התגשמו במהרה. 

 דו.יאורי יש לך אתגר לא פשוט.. בהצלחה לשניהם והמון קרדיט לע –על המקום הזה 
 

למדתי שמנהל טוב צריך שיהיו לו שלושה דברים: להרחיק את החזון, לבחור את האנשים  –סיגל 
היה דרכנו לא היתה קלה אבל תמיד הוויכוח השיג את החזון, ולתת להם לצמוח. הטובים שיוכלו ל

 מקום הזה יכולות להיות מחלוקות.סביב טובת העניין וב
 

הייחודיות של מבואות הוא שהוא מצליח למצוא את האיזון בין לאתגר את הילדים לבין לשמש כבית 
חינוך. בית הספר מבואות הנגב הוא מקום שהילדים אוהבים לבוא אליו וזאת מבחינתי הצלחה. 

 אפילו מהר ממה שתכננו והמון הצלחה בהמשך. אות. ידו שהפך חלום למצימבקשת להודות לע



 

 

 
,  תושב בעל תואר שני במנהל חינוכי ידו.  תהליך החפיפה היה מאוד מוצלח. מצטרף לברכות לע –אורי 

 חינך וניהל בבית הספר צפית, בשנים האחרונות ניהל את מחלקת החינוך. דלימ מ.א יואב. 
יב. הצבנו מספר מטרות שאכן אחת מהן היא חיבור כל הצוות קיבל אותי מאוד יפה והוא מאוד מחו

מבט אל ה למידה משמעותית. הטמעת אופק חדש. המשך חיזוק הפרויקט של  היחידות לקמפוס שלם.
  הנ"ל נתחיל ללמוד את עוז לתמורה.שנסיים ללמוד את הרפורמה  הפרט והעמקת החינוך להבנה, 

מסתובבים בבית הם , וספנו מדריכים גם ליום העמקת הקשר עם המרכז החברתי. ה –מטרה נוספת 
 הילדים. ספר ומדברים עם

 .פתיחת שיח לשאלת שאלות.. הזדמנות לפתוח ולחפש מקומות להתחדשות
כאשר יש חלום  כיתות ואנחנו בתוך תהליך.  13אתגר מאוד גדול הוא אתגר הבינוי הכולל פרוגרמה של 

 עדנים.על הקמת קמפוס של בית ספר מיוחד בחיבור של 
 רבה של המועצה בתשתיות בית הספר.בית ספר נראה טוב בזכות ההשקעה ה

 הדיון הדמוגרפי הוא דיון מרתק ואנו ננהל אותו בהמשך השנה.
 נוך ולהוביל מערכת זה אתגר מרתק.זאת זכות מאוד גדולה לעסוק בחי

 
כוללת את הקמפוס של ה , צבי טל יוסף -כולל מנהל פרוייקט , השלמנו את הכנת הפרוגרמה  –סיגל 

תוקדש ברובה  4102החינוך המיוחד. אנו מתארגנים לתחרות אדריכלים לתכנון בית הספר. שנת 
יחד עם הצמיחה הדמוגרפית והכניסה של שכבה נוספת לבית  ון. יהיה שלב מורכב כשלב ביניים. לתכנ

 הספר.
 

 :אישור נסיעה לחו"ל :  4לסעיף 
 

אני מבקשת לצאת לחו"ל ביחד עם  - 41-41101נסיעות לחו"ל מבקשת להביא לאישור שתי סיגל: 
משלחת של המרכז המועצות האזוריות. זהו סיור למידה . הסיור בסיציליה במימון מלא של 

מחצית על מרכז המועצות האזוריות ומחצית על  -חלקת תהעלות מ, המארחים. לגבי כרטיס הטיסה 
 המועצה. 

ד עם ליאור עזרא )מנהל התפעול של דודאים( ושני נציגי נגב מנכ"ל דודאים ביח –הנסיעה השניה 
שתי מטרות לנסיעה לפולין וגרמניה: למידת התפעול של "הגור", בחינה של מתקנים   -אקולוגיה

עלות משוערת לשניהם  דו וליאור על חשבון המועצה. ילטיפול אנארובי לטיפול באשפה. הנסיעה של ע
 ₪.  01,111 -יחד כ

 
 רת את שתי הנסיעות פה אחד, אין מתנגדיםהמליאה מאש

   
 דו"ח והצגת מאזנים של החברות בנות : : 5לסעיף 

 
 רו"ח יורם שוחט –מציג   

 המאזנים של החברות נסקרו בפני האסיפה והתקיים בדיון בתוצאות.
  4104מאזן   -עידן הנגב

 4104מאזן  –עמותה לקידום הספורט 
 4104מאזן  -מכון רימון

 4104מאזן  -כלית בני שמעון החברה הכל
 4104מאזן  –קרן בני שמעון 

 האסיפה קבלה את כל ההסברים שהתבקשו. 
   

 



 

 

 
   

 
 

מצטרפים רכזי החינוך מישובי  –הצגה ודיון במודל העבודה של החינוך החברתי  : 6לסעיף 
ת התחום מנהל עופרה שובל( –בית קמה, פביאן בנסיק  –דביר, אוסנת וארון  -גל)נילי ס המועצה
ממחלקת רכזת יחדיו  –מנהלת המרכז החברתי, לילך טהר  –טיבי ודקלה רכזת מניעה , טל החברתי
 .החינוך

 
הדיון על החינוך החברתי מובא למליאה לבקשתה וכרגע גם מתיישב עם דילמות שעולות בנוגע  –סיגל 

כולל התייחסות לתנועות עמלו די קשה בכדי להציג תפיסה כוללת  לחינוך החברתי ביחד עם הישובים. 
 הנוער.

 
מכיוון  האנחנו מדברים על בית ספר שקולט ילדי חינוך מיוחד במועצה היא מאוד גבוה –יהודה 

 שאנחנו עושים חינוך ממוקד פרט.
 

 שה עקרונות שלאורן מתקיים החינוך:ושל
 מאוד מרכזי בפעילות של בית הספר –חינוך חברתי ערכי 

מתחיל בבי"ס נמשך בחינוך החברתי, חוגים פעילויות  , ני כל היוםעל פ –עקרון הרצף החינוכי 
ע"פ יכולת וצרכים. לשאוף לייצר מענים לכמה שיותר מבני הנוער  –חינוך ממוקד פרט , יישוביות 
 במועצה.

  
 הצגת מצגת החינוך החברתי. –עופרה 

 
אותם ילדים  מבקשת לחדד שהילדים הפעילים ביותר ממקום אחד אבל לא מדובר על –סיגל 

 שנרשמים בכל הפעילויות.
 

הנגיעה בשנת שירות מאוד נכונה. מאוד בעד לקחת אחריות גם כלפי מעלה גם לתוך הצבא  –ניר 
מאוד חשוב להעצים את החינוך הערכי ואני שומע דברים טובים על המקום   ואפילו לכיוון הצעירים.

תן פתרון ואין נוער שנראה תלוש מכל של החינוך החברתי. בכל מכלול המועצה רואים שבסוף ני
מסגרת. אם יהיה לנו נוער כזה ההשקעה אחרי זה תהיה גדולה מאוד. ויש לי המון מילים טובות לומר 

 על זה.
 

אנחנו בבסיס קהילה של קהילות ויש לזה אמירה מאוד משמעותית. הקהילות שלנו משתנות  –סיני 
גנית לאחידות רעיונית או קרבה לתפיסת דרך של וגדלות. כדי שהישובים יהיו חטיבה יותר הומו

התנהגות קהילתית המשימה הראשונה היא לחזק את החינוך החברתי בעיקר בגילאי הנעורים לאפשר 
חיבור ברמת קהילתי. והמרכז צריך להיות משלים לישוב והמרכז איננו מטרת הכל. יש להשקיע 

 בחינוך החברתי בישוב ורק אחרי כן במרכז החברתי.
 נועת הנוער והחינוך החברתי לדעתי ולפי נקודת המבט מהישוב שלי זה אותו דבר. ת

ולכן חושב שהשתתפות המועצה צריכה להיות גדולה יותר בחינוך החברתי ולגבי החוגים לדעתי צריך 
 לצמצם את סבסוד המועצה בחוגים וכל זאת כאשר ההנחה שיש גבול בתמיכה של המועצה. 

 
היו שקף הרבה תהליכים שעברה המועצה. בפרספקטיבה היסטורית. החינוך מצריך להסתכל  –איתי 

לדעתי צריכות להיות  תנועות נוער רבות שפעלו במועצה. החידוש הוא המרכז החברתי שפועל.
מקסימום שתי מערכות וצריך לשלב חלק מהמערכות. העברה של המשקל של תנועת הנוער לישוב 



 

 

קום של הזמן של הנוער.. הכיוון שהמועצה מוליכה שתנועות ויציאה מהמרכז החברתי. בדיוק מהמ
 הנוער יתחברו חיבור עומק לפעילות הנוער בקיבוץ הוא מהלך נכון והוא צריך להעמיק.

 
יוסי מתמודד עם פאזל מטורף בנוגע לשימוש במתקנים ולכן זהו שוב מקום שצריך לחבר בין  –סיגל 

 הפעילויות.
 

הקבוצה של הנוער שמשחקת כדורגל  היא התעקשות של בני נוער וזה  רוצה להתחיל מכך שגם –טובי 
יכול להיות ערך. כשרוצים אז מקבלים ואני מעריך את הלחץ וההתמדה שלהם. רוצה להתחבר 

לדברים של איתי.. העודף מסגרות גורמות לזה שיש הזנחה והמסגרת שמזניחים הוא התנועה ונראה 
תי לדעתי זה סוג של נס .. שלוש מסגרות זה יותר מידי ולכן שיש מסגרת עודפת. לגבי המרכז החבר

צריך למצוא את הדרך לצמצם אותן לשתי מסגרות משמעותיות ולחבר בין המסגרת היישובית 
  למסגרת התנועתית.  

 
 חושב שההתייחסות היא לישוב שלא עבר צמיחה. –סיני 

 
 ת של תנועות הנוער הוא מקום שיש לחזק.הסיפור של תנועות הנוער יש בו כמה דברים: הפעילו –סיגל 

מבקשת לומר שככל שהילדים מתקבצים בבית ספר אחד זה מקום שניתן לצמוח ממנו. מבקשת 
 להודות למחלקת החינוך ולכל רכזי החינוך בישובים.

 , מבקשת להעביר מסר לרכז החינוך החדש של בית קמה ולהבהיר לו שכולם כפופים ללו"ז המועצתי
 וד מורכב שניתן די מהר להרוס וחשוב מאוד לתמוך בו.זה פאזל מא

 
  

דיון בהמלצת ההנהלה על בקשת חצרים לדיון חוזר בנושא תמיכה במיגון הישובים    : 7 לסעיף
 מצטרף יוסי לביא יו"ר חצרים.   –
 

מזכירה את החלטת המליאה על בדיקת הצרכים לפיה חצרים לא נכללו בתוכנית המיגון יחד עם סיגל: 
 שובים נוספים שבאותה נקודת זמן כבר ביצעו מיגון בישוב.י
 

 חצרים חושבת שיש לדון לגופו של עניין ולא ע"פ חיתוך כזה או אחר..גם  –יוסי 
יש לבנות את התוכנית לפי מתאר היחוס שצריך להתייחס לסיכון והדברים מראים בצורה מפורשת 

 לא זיהינו שנקודה זאת הובהרה. –ישוב אחר שהאיום על חצרים הוא משמעותי בערך פי שתיים מכל 
אכן נוצר מצב שבו בצילום מצב יש שלושה גנים שלא מוגנים בתחילת האיום )בערך כל  –גני הילדים 

ולכן לא היתה ברירה ובמהלך האירועים היה צורך לפתור את הבעיה בטווח הקרוב. שעה אזעקה( 
נחנו לא לוקחים את הסיכון על גני הילדים והורדנו ניסינו לקבל סיוע ולא הצלחנו. וקיבלנו החלטה שא

 תקציבים ממקום א' ובנינו את המיגון ובעצם לא הספקנו את הגן האחרון.
 לא מגיע לנו. משהו לא הגיוני במעגל המכושף הזה. –ובעצם נוצר המצב המוזר שעכשיו כשיש כספים 

 על מיגון כל אחד מהגנים.₪  111,111 –השקענו כ 
מבקש לדבר על המרפאה. חייבים לאייש אותה והדרך היא לייצר ביטחון לעובדי  –ציבור מיגון מבני 

המרפאה )כי אחרת אנשים מתחילים לא להגיע לעבודה( ולכן החלטנו שחייבים למגן גם אותה אך עדין 
 לא ביצענו )לא פותח כרגע את נושא חדר האוכל וכו'(.

צרים וגם היה נדמה שמבינים את הצורך וישתדלו היה נראה לנו שהמועצה צריכה לראות את צרכי ח
לעזור. ברמה המקצועית נראה שהישוב שהכי סובל לא היה מעורב בתהליך. ולכן לדעתי לא תרגמתם 

ולכן חצרים ביקשו לבצע דיאלוג מחודש ע מאוד לא הגיוני ומאוד לא משתף נשמ , נכון את הדברים
 ואכן הדיאלוג בוצע. 

 מרפאה. ולדעתנו צריך לבצע פעוטון אחד ו ם שעומדים בקריטריוניםישנם שני דברי –לסיכום 



 

 

 
החלטת המליאה התייחסה לכך שהכסף לא יתחלק בצורה שוויונית והוחלט שלא. בחצרים  –סיגל 

מכספי המועצה בשדרוג והתאמת המקלטים ₪  411,111הושקעו לא מעט כספים בגלל המצב המיוחד 
י "ם לטובת חצרים כולל הפניית אחוז גדול מההכשרות לצוותי צחבנוסף גוייסו כספי , ללוחמה כימית

 שהופנו לחצרים ובנוסף הושקעו כספים רבים בבית הספר נווה במדבר. 
 

 לקחנו גוף מקצועי שהחליט על סדרי עדיפות. , לא בצענו החלטה שיוויונית שחשוב לי להבהיר  –ניר 
 

אלא , אזעקות בחצרים  11%העקרון של  ת המועצה לא קיבלה אתחשוב לי לומר שהנהל –סיגל 
גון )הוא לא סומן נשארה בעיקרון של מיגון גני הילדים אך החליטה לכלול את הפעוטון בתוספת המי

 לפני כן כי היה נדמה שבוצע (.
 

 מבקש להבין האם המדובר על הגילאים הרלוונטים? –סיני 
 

 חיב בחצרים ולהחריג את הפעוטון.אתה צודק והחידוד הוא שהנהלת המועצה בוחרת להר –סיגל 
ליון הנוספים את מתן יההנהלה לא ממליצה למגן את המרפאה אך לבחון במסגרת המ –לגבי המרפאה 

 מיגונית למועצה .
 

 מליון?  4 –האם הפעוטון נמצא בתוך ה  –סיני 
 כן  –סיגל 
 כלומר לתת העדפה מתקנת לביצוע הפעוטון בחצרים לפני שאר הישובים –סיני 
 כן  –סיגל 
.  לדעתי אופן וממש לא מהטעמים שהציג יוסייש טעם לאפשר לחצרים את החריגה לדעתי  –סיני 

 ין אני חושב שיש טעם להחריג ולהתחיל את הביצוע בפעוטון.יועד ההצגה היה לא מכובד 
 

המליאה מאשרת את הצעת ההנהלה לאשר את מיגון הפעוטון בחצרים בשלב ראשון ולבקש להכניס 
 פה אחד אין מתנגדים -מיגון המרפאה בשלב הבא למיגוניות  את

 
    
     רשמה: הדרה גורפינקל       



 

 

 


