
 

 

 10/03/19פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  03/2019מס' 

 
 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 דביר - אסף רוט
 חצריםנציג  - אריה ולדברג

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו

 נציג חצרים -  הדר רון
 

 
 נציג ברוש  - גיא חדידה : נעדרים

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 תאשורנציג  - אדי תורג'מן

 נציג שומריה - אייל פינס
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 חינוך - אמיר ברזילי  

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 מבקרת המועצה -   נירית   
 יח"צ - אושרית אל על  
 עיתון המועצה -  נועה  
 יזום ופיתוח מנכ"ל חכ"ל  - דרור קרוואני  
 חינוך -  חנה  
 חינוך -  ענבל  
 חינוך -  עפרה שיר לביא  
 מנהלת שפ"ח - מיכל אנגלרט  
 ועד תדהר - יעקב שמשון  
   ועד תדהר  - גורפינקל  
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  –02/19 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 דיווחים. : 2לסעיף 

 

  התקיים דיון  סקירה של הנושאים שאנחנו נדרשים לענות לוועדות הגבולות. –וועדת גבולות
חירום בנושא עם כלל ראשי הרשויות עם מרכז המועצות האזוריות. מבחינת ראשי הרשויות 
התחושה היא יש כאן מבחינת המועצות האזוריות שבר. וועדת הגבולות ביטלה הסכמים 

וכן הייעוץ המשפטי טו על שיתוף פעולה בנושא שנחתמו ואושרו בעבר. ראשי הרשויות החלי
 לקיחת יח"צ משותף. בנוסף הוחלט על הקפאת השותפות באשכולות. 



 

 

גם אנחנו מתמודדים עם וועדות הגבולות הכיוון הכללי מורכב בעבורנו גם. זה נושא שמעסיק 
 על המועצות המקומיות.   "עליהום"המון ויש תחושה של 

  גן בדביר  –קיבלנו הרשאות ממשרד החינוך  –ממשרד החינוך הרשאות תקציביות שהתקבלו
 )מתוך שלוש בקשות שהגשנו שכללו את כרמים ומושבי יחדיו(.

  הרשויות חתמו לנו שאם יהיה חיוב במע"מ הרשויות יישאו בהוצאה –עדכון בנושא מע"מ. 
ל משרד אנחנו מנסים ביחד עם משרד הפנים להגיע למתווה שיחזיר לנו חלק מההתחייבות ש

 הפנים

  ברכות לנטע לי ואנחנו מאחלים לה הצלחה  –נטע לי אביטל  –נבחרה גזברית חדשה למועצה
 רבה.

 
 . יעדים אתגרים, תכניות עתידיות, דיווח התקדמות ועדת חינוך מועצתי –אגף החינוך  :  3לסעיף 

 
המטרה  .חינוך, ועדיםיצא קול קורא לוועדות  -עדכון מהתקדמות וועדת החינוך המועצתית  –חסיה 

היא שיהיה מציג מכל ישוב. אנחנו מבקשים שתסייעו במציאת נציג מכל ישוב. מדובר על שלושה מפגשים 
ארגון של חדשנות ואנחנו רוצים שכל מה  ,יועצת "מערי חינוך"באנחנו נעזרים  .וסיום עבודה בסוף יוני

לי החינוך הפועלים. מחפשים את הדרך בשיתוף כלל מנה ,שיעשה יהיה משולב עם מה שכבר נעשה בשטח
 גם לקדם סקר אינטרנטי בעניין. 

 המטרה היא שתכניות העבודה לשנה הבאה תכלול התייחסות לתכנית שגובשה. 
 

עפרה,  –כל אחת ממנהלות המחלקות מציגה את התחום והמחלקה שלה  -הצגת אגף החינוך  – אמיר 
 הצגת הפעילות הקיימת, אתגרים ויעדים לעתיד. ענבל, חנה ומיכל.

בימים אלה עוסק אגף החינוך בתהליך משוב ובקרה למודל יום החינוך החומר יוצג במליאת אפריל או 
 מאי.

במושבי לת המעונות וכניסת המועצה להפע" אמלי "אמיר וניר עדכנו על הפסקת ההתקשרות עם עמותת 
אופן ההפעלה יובא לדיון במליאת המועצה עם תוכנית משותפת כצעד של אין ברירה. יחדיו ונבטים, 

מנת לאפשר הפעלה נאותה תוך שמירה וגידור המועצה  על ,המועצה וועדות החינוך ,לוועדי המושבים
 מבחינה תקציבית. 

 
כאשר מגיעה  אגף החינוך בעבודתו הרבה והמחויבת, למרות האתגרים הרבים.מבקש לחזק את  –ניר 

וגע לחינוך אני מבקש לפנות למורה, למנהל השכבה למנהל בית הספר וכו בהתאם פנייה אלי בנ
 להיררכיה.

 
 חושב שההתערבות של ההורים בעניין איבדה שליטה ולא נותנים לצוות החינוכי לעבוד. –אסף 
 מסכים ומבקש אולי להביא את הדרכה להורים בנוגע להתערבות ומעורבות . –יעקב 

 
 על העשייהומברכת  הדיווח, האתגרים ואת התכניות החדשות של החינוךה את שמעהמליאה 

 

  עדכון תקציב הביטחון : 4לסעיף 
 

כיום נושא אחזקת  הסבר על התקציב המוצע והשילוב בין מחלקת האחזקה למחלקת הביטחון. –הדרה 
מתבצע באמצעות קבלני משנה אותם מפעיל קב"ט המועצה. לאחר חשיבה בנושא  המקלטים והמיגוניות

המיגוניות בכלל רחבי ו אחזקת המקלטיםשל הבנו כי על מנת לתת שרות מיטבי בנושא חשוב זה 
צריך להיות מרוכז אצל גורם אחד שיש לו את הצוותים המקצועיים לתחזק את  , הטיפולהמועצה

בזמן חירום הזמינות של צוות האחזקה גבוהה והם ה היא היתרון שסיבה נוספת להחלטהמקלטים. 



 

 

הנדרש וכן רכבים. יוכלו לתת מענה שוטף גם בשעות לא שגרתיות. לצוותי האחזקה יש את כלל הציוד 
 הצוות עובד במתכונת של שני עובדים ורכב שיגיע למקלט ויתחזק אותו.

עם קבלנים חיצוניים )חשמל, ברזל וכו'(. בעבודות שנדרש בהן מקצועיות ספציפית אנחנו נעבוד 
המחלקה תגדיל את היקף הפעילות ביישובי המועצה ותפעל בהתאם לתכנית עבודה שתואמה בין קב"ט 

 המועצה לבין מחלקת האחזקה ותכלול גם ניקיון של המקלטים. 
 

התאם ב ,בנוסף תתמוך המועצה בישובים שיבקשו לשפר ולשפץ את המקלטים מעבר לאחזקה השוטפת
 לאישורו של קב"ט המועצה כפי שהיה נהוג בעבר.

 
שלך צוותים על ידי תחושת הביטחון של התושבים את סיבה נוספת להחלטה הוא הרצון לחזק בנוסף, 

 את תפיסת הביטחון ויתנו שירות רציף ומותאם.  רחיבוי, המועצה שיפעלו בכלל הישובים 
 .יקות לכלל מכלי המים הפזורים בישובים לחירוםלביקורות ובדבתוספת לכך יפעל תברואן המועצה 

אנחנו נדרשים לבדוק את כלל המערכות אחת לחודש, להחליף את המים וכן לבצע החלפת מים ע"פ 
 התקנות. 

 אחזקת המקלטים תתבצע על ידי מחלקת האחזקה בעבור כלל הישובים.לאור השינוי 
 .מוצע עדכון תקציב הכולל את כלל הסעיפים
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  פה אחד אין מתנגדים - עדכון תקציב הביטחוןמאשרת  המליאה

 
 ועדה חקלאיתאישור  : 5 עיףלס

 
ועדה חקלאית משותפת לשדות נגב, בני שמעון ומרחבים. בתהליך  : על המצב היום יהסבר –דרור 

 האסטרטגי האחרון החקלאים ביקשו סיוע נוסף
 

 ותר ממוקד.שיהיה יהרצון להקים משהו שלנו  מתוךהמטרה להוסיף וועדה חקלאית  –ניר 
 

. בהתאם לנושאים שהועלו במסמך שנשלח מציע שהדר ואני נהיה נציגי הוועדה החקלאית –גילי 
 לחברי המליאה. הצגה של הנושאים.

 
אני רואה רשימה מאוד ארוכה של נושאים יש גופים רבים שמעורבים בחקלאות טוב יהיה  –דורון 

 לבחון מה קורה במועצות אחרות מבחינת העיסוק בחקלאות. 
 

 הכוונה היא ללמוד מה הערך המוסף שלנו כרשות ולא להתחרות בגופים אחרים –דרור 
 
 

 
  אין מתנגדים – פה אחד חקלאיתאת גילי מולכו והדר רון כנציגי המליאה בוועדה מאשרת  המליאה

 
 שליד המועצה האזורית בני שמעוןת ערר לענייני ארנונה דמינוי חברים נוספים לווע : 6עיף לס

 
 מצורפת הצעת החלטה עם ההרכבים השונים. 



 

 

 
 

 אין מתנגדים – פה אחדחברי וועדת הערר בהתאם להרכבים המצורפים מינוי מאשרת את  המליאה
 

 פרויקטים לחטיבה להתיישבותאישור  : 7עיף לס
 

 הצגת פרויקטים לחטיבה להתיישבות 
 

ים תחת הקטגוריה "מחוללי שינוי" העומדים בדרישות הסף של הקול אנו מבקשים להגיש שני פרויקט
 הקורא של החטיבה להתיישבות:

 ממ"ד לפרויקט "במה לקהילה" בכרמיםהקמת  .1
 יה לישיבה בשומריה יתכנון פנימ .2

 במסגרת פרויקטים בתחום החברה וקליטה:
נשים, צעירים ופיתוח יזמי, ליווי  –אנו מגישים הכשרות מקצועיות, פעילות לחיזוק חוסן חברתי 

 וועדים וליווי ישובים.
  

 
פה אחד אין  – לקול הקורא של החטיבה להתיישבות  את הגשת הפרויקטים מאשרת המליאה

 מתנגדים
 

 אסף רוט –אישור ועדת איכות הסביבה  : 8עיף לס
 

 חברי מליאה לוועדת איכות הסביבה  4 –בהמשך לפרוטוקול האחרון בדקנו את הנושא ויש צורך ב 
 לאשר את: חסיה, תומר, הדר ואסףההצעה היא 

 
 אין מתנגדים – וועדת איכות הסביבה פה אחדמינוי חברי מאשרת את  המליאה

 

 
 המליאה נסגרת 

 רשמה: הדרה גורפינקל 
 

 


