
 

 

   19/8/2012פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  20127/' מס

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן   :נוכחים

  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג דביר  -  יאיר לוין    
  נציג להב  -  ניר זמיר    
  נציג משמר הנגב  -  סיני פסל    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  שורנציג תא  -   טל זמיר    
  נציג שובל  -  טובי שור    

  
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג  :נעדרים 
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג ברוש    דוד קדוש     

  
  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני  :משתתפים

  יועץ משפטי  -  צביקי גבר    
  חינוך' מנהל מח  -  יהודה נגר    
  רווחה' מנהלת מח  -  עידית אטינגר    
  גזברית המועצה  -  נועה לוין    
  תקציבאית המועצה    נטע לי אביטל    
    הילל רוזנשטוק    
      

  
  .  אושר–  20126/פרוטוקול     :1לסעיף 

  
  :דיווחים    :2לסעיף 

  

י אלי "שמתחוללת  ע" הסערה" סיגל דיווחה על –ל עידן הנגב "תהליך מינוי מנכ -
הוא פנה לבית משפט בבקשה לצו מניעה . סביב המינוי, מועצת להבים ראש, לוי 

בחר והחליט על תחילת , ירקטוריון התכנסדה לקיום הדירקטוריון ולא נענה ולכן
 .  עבודה מיידית

אנו פותחים את שנת . דיווח על המועצה ההכנות לפתיחת שנת הלימודים.  -
 15%-מה שמהווה עלייה של כ, 18ה ועד גיל  ילדים מגיל ליד3,104ג עם "תשע

 .הכל ערוך ומוכן לפתיחת השנה. משנת הלימודים הקודמת)  ילדים442(
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  שינוי מיפוי לילדי נבטים לנווה במדבר בחצרים    : 3לסעיף 

  
  
  :הצעת החלטה בעניין שינוי מיפוי בית הספר היסודי לילדי נבטים 

לרכז ככל  הניתן את ילדי המועצה בבתי הספר של ,  רונותכחלק ממדיניות המועצה בשנים האח
החליטו מרבית , ג"ב ותשע"בכדי להעניק  להם  חינוך מיטבי  ולאור העובדה שבשנת תשע, המועצה

מחליטה מליאת המועצה לפנות ,  לשלוח את ילדיהם לבית הספר נווה במדבר בחצרים' הורי כיתה א
' נווה במדבר' המיפוי של ילדי היסודי בנבטים בבית הספר אל משרד החינוך ולבקש לקבוע את אזור

המועצה לא תתנגד . ג"משנת הלימודים הקרובה תשע' שינוי המיפוי יחול על ילדי כיתה א. בחצרים
  .ככל שיהיו, בשנים הקרובות לבקשות של הורים לרשום את ילדיהם בעומר ולדאוג להסעתם

החליטו אשכול החינוך של ,  בית ספר נווה במדבר סיגל הוסיפה ואמרה כי לאחר תהליך ארוך עם
ס לשנות את מודל העבודה של בית הספר ולהפריד בין החלר הפורמאלי לבלתי "חצרים והנהלת ביה

החלטה זו . פורמאלי בכדי לאפשר להורים ולתלמידים לבחור האם הם מעוניינים בשני החלקים
ההחלטה על שינוי אזור הרישום . נווה במדברהיוותה תנאי מבחינת המועצה להפניית ילדי נבטים ל

נעשתה בהתייעצות עם מנהלת המחוז ותאפשר לנו לקבל את השתתפות המשרד בעלות ההסעות של 
  . ס בעומר"ימשכו כאמור ההסעות לביה, במקביל. ילדי נבטים לחצרים

 
 שנה  אנחנו נהנים 42 ובמשך 1970מושב נבטים הצטרף למערכת החינוך של עומר בשנת : נחמיה שחף

, ס נווה במדבר"לפני שנה פנו מספר הורים בבקשה ללמוד בביה, ממערכת חינוך טובה ואיכותית
, הנהלת נבטים  החליטה שלא תעמוד בדרכו של כל הורה לגבי בחירתו בבית הספר שטוב עבורו ילדיו

 וכמי שהיה הורה שילדיו למדו 1970כמי שהיה במחזור הראשון שעבר לעומר ב. כמו שנעשה כל השנים
ס "תהליך מעבר מביה, ולומדים בעומר אני חושב לעומר תרומה רבה בהצלחת ילדי נבטים לדורותיהם

 בעומר הינו תהליך מורכב וקשה ולפיכך אני מבקש שבהחלטה ירשם לאפשר לכל הורה שירצה לרשום
  .את ילדיו בבית הספר בעומר ולדאוג להסעתם בשנים הקרובות

 )נחמיה שחף( נמנע 1 בעד 8: הצבעה
  

  :עדכון תקציב    :4לסעיף 
   על בסיס ביצוע חצי שנתי          2012מציגה את עדכון  תקציב המועצה לשנת : נועה    

  .ב  הקבצים"מצ.                            תחזית לסוף שנה
   מבקש לקיים דיון נפרד ומיוחד על הנוער במועצה כולל תנועות הנוער במרכז :סיני    

  .                           החברתי
  .יוכן ויובא לדיון באחת מישיבות המליאה הקרובות, מקבלת את הבקשה: סיגל    

  
  -הצבעה

  

 ללא מתנגדים-:2012אושר עדכון התקציב  -
 ח" ש131,268,648 -2012כ עדכון התקציב לשנת "סה -
  ללא מתנגדים-: אושר עדכון הקרן לעבודות פיתוח -
  11,881,396₪ -תקציב מעודכן הכנסות -
 ₪ 8,519,807 -תקציב מעודכן הוצאות -
  ללא מתנגדים-: אושר עדכון הקרן לאיכות הסביבה -
  2,062,129₪ -תקציב מעודכן הכנסות -
  2,062,000₪ -תקציב מעודכן הוצאות -
-  



 

 

 ללא מתנגדים  -:דודאיםדודאים אושר עדכון קרן ל -
  8,142,279₪ -תקציב מעודכן הכנסות -
  5,000,000₪ -תקציב מעודכן הוצאות -
-  

          
  :אישור תקציבי ועדים     :5לסעיף 

  

 .2012אישור תקציב ועד מקומי בית קמה לשנת  -
  .2012אישור תקציב וועד מקומי דביר לשנת  -

  
  :שור נציגי המועצה במכון רימון אי–מינוי נציגי מועצה בתאגיד עירוני    : 6לסעיף 

  

 אישור נציגי המועצה בעמותת הספורט -
 .אישור נציגי המועצה בקרן בני שמעון -

  .על פי הנוסח המצורף
 .נציגי המועצה בתאגידים עירוניים אושרו ללא מתנגדים

  
  

  .רים מאושרים" התב–רים "אישור תב   :7לסעיף 
  רים"ב רשימת תב"מצ    

  
  לראות את כל ,  של הישובים  יתרות תקציבי פיתוחמבקשים להביא למליאה    
    . נגבהבמבואות  ההשקעות     

  
  
  
  
  
  

    
  

  נועה לוין ריצקר:     רשמה                
  
  


