
 

 

 14/04/19פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  9201/ 4מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג להב - אסף לה גנק
 נציג שובל - חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר - ירון בורבא
 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן

 נציג משמר הנגב - מולכו גילי
 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג דביר - אסף רוט

 חצריםנציג  - אריה ולדברג
 נציג חצרים -  הדר רון

 
 

 נציג ברוש  - גיא חדידה : נעדרים
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציג שומריה - אייל פינס
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו
 

   משתתפים:
 גזברית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 מבקרת המועצה - שופר נירית   

 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס  
 יו"ר חצרים - עידו רענן  
 עיתון המועצה -  נועה  
 יזום ופיתוח מנכ"ל חכ"ל  - דרור קרוואני  

   
  
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  –3/19 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 דיווחים. : 2לסעיף 

עצמה לרכז  היתה פגישה טובה עם ערן ראובני מנהל רמ"י מחוז דרום. המועצה תקח על  –ניר 
 את כל בעיות הישובים מול רמ"י וזה יטופל על ידי מחלקת ישובים. 

  
אחרי מאמץ ניכר של המועצה יחד עם המשטרה הירוקה והמשטרה נתפסו משליכי  

 פסולת פיראטית במועצה.
  

 
 
 
 



 

 

 מערך גיוס כספים במועצה : 3לסעיף 
 

מבקשים את אישור המליאה להקמת מערך גיוס כספים. המטרה לגייס משאבים לטובת המועצה  ניר: 

מסלולים, הראשון הוא הגשת הצעות במסגרת קולות קוראים  3ופעילויות המועצה באמצעות 

של משרדים ממשלתיים באופן מקצועי. עד כה לא היה גוף אחד במועצה שהיה אחראי והיו 

לא הוגשו בצורה נכונה. הכוונה היא להוסיף למחלקת גזברות חצי  קולות קוראים שפוספסו או

תקן של איש ייעודי שיוכשר לאיתור והגשה וביצוע של כל הקולות הקוראים שרלוונטים למועצה, 

תאגידיה וסיוע ליישוביה. המסלול השני היא להתחבר לגוף שמתמחה בגיוס כספים מתורמים 

גיוס אקטיבי של תקציבים. מסלול שלישי הוא  –לפרטיים, קרנות , עמותות , גיוס מחו"

גיוס כספים "פוליטי"  –באמצעות ראש המועצה בפגישות עם גורמי ממשלה בכירים רלוונטיים

 באמצעות שרים ואנשי ציבור.

 

לאחר שיקימו את המערך מומלץ לעשות בדיקה מה קורה בישובים השונים, יש עמותות בתחום חסיה: 

 ומגייסות כספים חשוב שלא יהיו התנגשויות.  בני שמעון שכבר פועלות

צריך להכין הרבה מאוד חומר ממותג נכון בכל השפות שיש סיכוי להשיג משאבים שיהיה מוכן 

לפני שיוצאים לדרך. אם לוקחים מיקור חוץ חשוב לשלוט למה אנחנו רוצים לגייס כסף ולקבוע 

 סדר עדיף לגיוס כספים.

 

  נית לפני שיוצאים לדרך.חשוב לקבוע חזון ותוכ: אריה 

 

 נשמח לקבל עדכונים במליאה.ירון:    

 

 חשוב להעביר את זה גם ליישובים, שהמערך יסייע וידריך גם את הישובים. :  גילי 

 

 אני מקבל את כל ההערות ומקווה שנביא תוצאות. ניר:

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת הקמת מערך גיוס כספים  המליאה
 

 מצ"ב מצגת –: סיכום הערכת מודל יום חינוך 4סעיף 

 נביא סקר ונעדכן במה שעשינו. 2019התחייבנו כי במליאת אפריל  2018במליאת אפריל של   אמיר:

כינסנו את ועדת ההיגוי הרחבה, כל אחד מהיישובים הציג מה קורה אצלו עם תובנות הערות 

חודש האחרון יצאנו בסקר להורים בכיתות א יתרונות וחסרונות, כנ"ל גם מנהלי בתי הספר וב

הורים, קיימנו ערב של  350 –ו שהופץ בכל צורות המדיה להורים. השתתפו בסקר כ  –ד  - ג ו –

 שולחנות עגולים.

 קרדיט גדול לגב יפעת מנשה מבית קמה שבצעה את ניתוח תוצאות הסקר.

 .בסה"כ יש שביעות רצון גדולה מהמודל, למעט בנושא ההזנה



 

 

בהתאם לממצאים ובהתאם לנתונים שהוצגו לכם ניכר כי המודל טוב ומוכיח את עצמו, יש 

נקודות חוזק עיקריות וחובותינו להמשיך ולשפר. יש שביעות רצון גבוהה. נקודות החולשה 

 –ו שפחות צריכים את המערכת המקיפה שיש לילדי א  –שלנו הוא  נושא החשיבה בכיתות ד 

 ג. 

 יש מורכבות לגבי גבייה ואי היענות ההורים להשתתפות בתשלומים. בעניין נושא תל"ן

שעות  6שעות בחודש ליווי פסיכולוגי ו 3לגבי מקצועיות של הצוות כל ישוב במועצה מקבל 

 בחודש ליווי פדגוגי וזה בנוסף להכשרות שהמועצה מעבירה למדריכים.

 

הבעיה עם התל"ן. הפתרונות שצריך  שילוב מחלקת החוגים עם מחלקת החינוך היה פותר את : חסיה

 למצוא עם תל"ן והחינוך החברתי נמצא בשיתוף פעולה של מחלקת החינוך עם מחלקת החוגים.

למה לא התקבלה התייחסות לגבי מערכת החינוך במושבים.  מה ההתייחסות של מחלקת  :אדי

 החינוך למערכת החינוך החברתי במושבים.

 לחלוקה של בתי הספריש התייחסות בהתאם  :עידו רענן

נושא מערכת החינוך החברתי היה בין הנושאים הבוערים במערכת הבחירות. אשמח לקבל   :תומר

הסבר למגמה ולפתרונות שניתנו לבעיות שהועלו. הפער בין האווירה שהיתה לפני הבחירות 

 למצב הקיים היום.

נושא החינוך הוא קריטי ומשמעותי ולי יש מטרה להפוך את מערכות החינוך בבני שמעון לחינוך  :ניר

המוביל בארץ נושא החינוך החברתי הוא חלק אינטגרלי מהחינוך הפורמלי. מול הצלחות שיש 

ו שיושב לבד  –לנו בחלק מהישובים יש כישלונות בישובים אחרים. כל ילד שיושב בכיתות א 

ית ספר זה כישלון של כולנו. המועצה צריכה לשאוף שכל הילדים יהיו בחינוך בבית אחרי ב

 החברתי. יש משמעות לחינוך החברתי. 

אני מצפה שכולנו נביע תמיכה בלתי פוסקת באנשי החינוך, מלאכת החינוך הינה קשה שאין  

ות חשוב שההורים ישתפו פעולה ויביעו סבלנות. יש משמעות גדולה לתמיכה לצו .כמותה

 החינוך.

הסקר שהועבר השנה יועבר כל שנה תוך הוספת שאלות חדשות רלוונטיות. בבתי הספר אנחנו  :אמיר

 רואים שיפור מאוד גדול באקלים.

אי תשלום ומרד על  .לשנה₪  177סוגיית התל"ן היא  מורכבת הורה משלם על תל"ן  

להשאיר או לבטל את שעות  התשלומים מייצר גירעונות גדולים בבתי הספר. אנחנו בוחנים אם

 ו. –שוקלים על פעילויות אחר הצהריים לכיתות ד ו.  –התל"ן ל ד 

 

אגף החינוך לא ישן בלילה בגלל מה שקורה ביחדיו. מודל החינוך  –מערכות החינוך במושבים  

השתתפות  80%נבנה במחשבה ספיציפית על מושבי היחדיו וגבעות בר. בנבטים אנחנו על 

 20ביחדיו לצערי לא הצלחנו. במועדון הערבה היום אנחנו עומדים על  70%ל ובגבעות בר ע

ילדים. צריך להחליט מה רוצים שיהיה ביחדיו מאוד קשה לעבוד היום כיש חילוקי דעות בתוך 

יחדיו. הזמנתי דיון בצוות המטה במועצה על מערכות החינוך ביחדיו. בנבטים כל ילד שנכנס 

של הקהילה לעומת זאת ביחדיו כל ילד שנכנס למועדון ערבה למועדון בנבטים זו הצלחה 



 

 

התחושה ביחדיו שזה כישלון של הקהילה. חשוב מאוד להגיע להבנות עם ועדת החינוך ביחדיו 

 ולעבוד בשיתוף פעולה.

 נשב יחד עם הנהגות הישובים ונחפש מודל שיעבוד.  ניר:

לפתרון. במבחן התוצאה יש כישלון. מה  לא ראיתי ניסיון לנסות להגיע עם הנהגות הישובים :אדי

 שמדאיג אותי העתיד. האם שנה הבאה נצליח. אם יש בעיות צריך לפתור את זה.

הסעה מועדון ערבה. יחדיו זה דיון בפני עצמו. המועצה לא שבעת רצון ממה שקורה ביחדיו וזה  אמיר:

 מעסיק אותנו ברמה יומיומית.

. מבחינת אגף החינוך מבחינת הבחירות בדיוק התחלנו מודל חדש חינוך הוא בנפשם של כולם 

 והיה חשש מאוד גדול של הורים ושל צוותי החינוך. 

 ניהלנו את השינוי בצורה טובה ואנו מגיעים בטווח זמן קצר לתוצאות טובות. 

הפסקנו לעבוד עם אמילי ביחדיו והמועצה ביחד עם המושבים הולכת להפעיל את מערכות   :ניר

החינוך ביחדיו. אנחנו מובילים מהלך עם חצרים להעביר את המערך החברתי לחצרים ולהפרד 

מנווה במדבר, גיוס מדריכים עבודה מועדפת. האתגרים של אגף החינוך אינם פשוטים יש הרבה 

 דגלים להרים. 

 שמעה את הדיווח המליאה 

 : אישור תקנון מכון רימון5סעיף 

 אם לנוהל אסדרת תאגידים עירוניים.אישור תקנון מכון רימון בהת

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת שינוי תקנון מכון רימון  המליאה
 

 רחל אלון וג'מאל אלקרנוואי -: אישור דחצ"ים למכון רימון   6סעיף 

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת אישור דחצ"ים למכון רימון  המליאה
 

 סלסו המר –מטעם המועצה לדירקטוריון עידן הנגב  : אישור דחצ"ים7סעיף 

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת אישור דחצ"ים לדירקטוריון עידן הנגב  המליאה
 

 : פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי לצורך ניהול פיקדון8סעיף 

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי לצורך ניהול פקדון  המליאה
 

 אישור אסף רוט כחבר ועדת מכרזים במקום גילי מולכו :9יף סע

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת פתיחת חשבון בנק בבנק מזרחי לצורך ניהול פקדון  המליאה
 



 

 

 : הצטרפותם של חברי המליאה לחברות בעמותת קרן בני שמעון.10סעיף 

 

ותה של המליאה האסיפה את הצטרפותם של חברי המליאה לחברות בעמותה והימאשרת  המליאה
 פה אחד אין מתנגדים  -הכללית של קרן בני שמעון

 

 

 

 : אישור תבר"ים11סעיף 

 

 קובץ התבר"ים נשלח לחברי המליאה. מבקשים לפתוח תב"ר חדש מגרש מוטוקורס. 

בצומת שוקת. מודבר בקידום מימון על חשבון תקציב שביקשנו  פיתוח של מגרש מוטוקרוס – דרור

 ממשרד הספורט. 

פניות של הוועדה המחוזית לוועדה המקומית לביצוע  –תב"ר הריסת מבנים בלתי חוקיים   - נטע לי

 צו הריסה למבנים בלתי חוקיים. 

ועצה תממן בימים אלו השלמנו את החתימה על ההסכם. המ –תב"ר ייזום ופיתוח בני שמעון 

 עבור עבודות ביצוע.  3%עבור עבודות תכנון ו  7%עבור העבודות שעושה החברה הכלכלית 



 

 

  

 

 פה אחד אין מתנגדים  -מאשרת את פתיחת התב"רים  המליאה
 

 ומברכת את כל תושבי המועצה בחג פסח שמחהמליאה נסגרת 
 
 

  אולגה גונןרשמה: 
 
 


