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 10/2021מס'  ת מועצהפרוטוקול מליא

 ZOOM/  בתשפ" ו' בתשרי, 2021 בספטמבר 12 מיום ראשון,

 ראש המועצה-   ניר זמיר  נוכחים:
 נציג משמר הנגב-   תומר רכטמן 
 נציגת שובל-   חסיה ישראלי

 נציג גבעות בר-   ירון בורבא
 נציג חצרים-   אריה ולדברג
 נציג להב-   אסף לה גנק
 נציג חצרים-   עופר רימון

 נציג דביר-   אסף רוט
 נציג תדהר-   איציק אבוטבול

 נציג נבטים-   שמעון רוזיליו
 נציג שומריה-   אייל פינס

 נציג בית קמה-   ירון שיפוני
 כרמים תנציג-    אלטמן תמר

 נציג ברוש-   דוד קדוש  
 

 נציג משמר הנגב-   גילי מולכו  חסרים:
 נציג תאשור-   אדי תורג'מן

 
 

 
 מנכ"ל-   פלג ניאגו משתתפים:

 גזברית-   נטע לי אביטל  
 מנהל אגף ישובים ואסטרטגיה-   איתי זידנברג  
 יועמ"ש-   עו"ד אולגה גונן  
 מנהל אגף יישובים-   איתי זידנברג   
 מנהל אגף תרבות וספורט-   יוסי טוביאנה   
 דוברת המועצה-   דנה חדד   
 מבקר המועצה-   רועי זילברמן   
 מנהלת מחלקת תחבורה-   הילל כהן  יאסת  
 מנהל מחלקת שפ"ה-   תמר אליהו   
 מנהלת מרכז ג'ו אלון-   אימי שופן   
 מנהלת החינוך החברתי  -   עופרה שיר לביא  
 יועצת סביבתית-  יפעת מאירוביץ' יפת   
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 -סיכום דיון-

  22/08/2021מיום  09/2021מס' ת מועצה פרוטוקול מליאאישור [ 1]

, בכפוף מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת יר זמיר ]ראש המועצה[:נ

תוצג טבלה  .השונים בתקציבי המנותרוט בנוגע להשוואה בין היישובים אסף ערה של וספת ההלה

 אושר פה אחד. האם הפרוטוקול מאושר? לקראת דיוני התקציב.

 

 מערך הסעות לחוגים[ 2]

שנת החוגים מתחילה באוקטובר, לאחר החגים. הוחלט כי נכון להתחיל  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

ש"ח מהרזרבה המועצתית.  60,000בפיילוט שנתי של מערך הסעות לחוגים. הדבר דורש תקציב של 

 בסיום הפיילוט יוחלט האם המערך יורחב למקומות נוספים. 

במועצה מתקיימים חוגים בעיקר באולמות הספורט של שובל, בית  פלג ניאגו ]מנכ"ל המועצה[:

כיום מתקיים שירות הסעות חלקי בלבד לחוגים. ייחודה של המועצה הוא בריבוי קמה וגבעות בר. 

בתקופה זו  מרכזי הספורט וכן בריחוק בין היישובים השונים, דבר המשפיע על מערך ההסעות.

במקביל מתקיים שיח רב על  משמעותית לקיום הסעות. מתגברות הפניות בנושא ועולה דרישה

ניידות כללית ברחבי המועצה. ההצעה לפיילוט היא לקיים מערך הסעות למרכזי החוגים. הסעה 

ש"ח לחודש  120ילדים, מכיתה ד' ומעלה. השתתפות הורים על סך  4תצא לפי ביקוש של לפחות 

עם בשבוע. בנוסף, קיום ההסעות ימונף לניידות ש"ח לחודש לחוג של פ 80-לחוג של פעמיים בשבוע ו

משתתפים בחוג שלא זקוקים להסעות ישתתפו במימון  כללית של התושבים על בסיס מקום פנוי.

נדרש לשים לב לכך שקיום הפיילוט יוביל לעלייה במחיר וכן יכול מערך ההסעות החל משנה הבאה. 

-ש"ח לרבעון, כ 60,000ערכות לפיילוט הן להוביל להפסקת הסעות שהתבצעו עד היום. עלויות מו

לאחר אישור המתווה המועצה תצא לתכנון מפורט ולהפעלה מיידית החל ש"ח שנתי.  250,000

 מאוקטובר הקרוב.

 .22/8/2021מיום  9/21פרוטוקול סיכום מליאה מס' מליאת המועצה מאשרת את   החלטה:

 אושר פה אחד  
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חשוב לציין כי במועצות אחרות, הסמוכות לבני שמעון,  יוסי טוביאנה ]מנהל אגף תרבות וספורט[:

 אליהם יוצאות הסעות קבועות בקו אחד.  כלל החוגים מתקיימים במרכז חוגים אחד,

יש לבצע עבודת מיפוי של ילדי היישובים המרוחקים, על מנת לבדוק את  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

היקף הפגיעה בקצה. עם תחילת הפיילוט יובאו הנתונים לטובת בחינת הקריטריונים ועדכונם. 

 ר פה אחד.הצעת הפיילוט תעלה לאישור כפי שהוצגה. האם מאושר? אוש

 

 בג'ו אלון 'יער'הצגת פעילות מרכז [ 3]

הצגת הפעילות נעשית לטובת דיווח לחברי המליאה, וכן על מנת לקבל  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

הצעות נוספות בנושא. המבנים במרכז משמשים לטובת מרכז ג'ו אלון, כוכבי המדבר )בית ספר 

בית הספר מתוכנן לעבור למשכנו הקבוע לאחר הבנייה, בדואי למנהיגות(, ומבנה המוזיאון הבדואי. 

 יבנות ברהט, כך שסביר שהמוזיאון הנוכחי יועבר לשם.ומוזיאון מקביל מתוכנן לה

המרכז מכיל בתוכו תחומי פעילות רבים: חינוך, תרבות ועוד.  אימי שופן ]מנהלת מרכז ג'ו אלון[:

אחת מהתפיסות הבסיסיות היא שלא מדובר במרכז תיירות, אלא מרכז הפונה לאוכלוסיית 

לקיים שימושים רבים בתוך המתחם. בשטח  השטח מאפשר המועצה )ויכול להיות גם תיירותי(.

עוד ישמש השטח גם לפארק חבלים,  ייכללו אירועים קהילתיים, ירידים, מופעים, שווקים ועוד.

 חניות נוספותה, מרכז צופיות ושדאות ומרכז אופניים. במסגרת שדרוג המתחם יוקמו כביש גיש

  .ובית קפה

במקום יתקיימו תכניות מגוונות בנושא של קיימות וסביבה וחיים משותפים. התכניות יחלו  עופרה:

קיימות גם יוזמות משותפות עם האוכלוסייה הבדואית לגילאי  לפעול החל מאוקטובר. בין התכניות

 גן ויסודי. תכניות נוספות הן מד"צים יער ומעוף בטבע.

בעבר  גיוס כספים ומימון המבנים והפעילות במקום. כעת נמצאים בשלב ניר זמיר ]ראש המועצה[:

תהיה התייחסות מפורטת  2022אושר במליאה סכום ראשוני למימון הפרויקט. בתקציב שנת 

   מודים לאימי ולעופרה על העבודה והתכנון.למקורות המימון. 

 

 2019-(, התש"פ1לבני שמעון )פינוי פסולת()תיקון מס'  תיקון חוק עזראישור [ 4]

תיקון חוק העזר בנושא איכות הסביבה נובע מהחלטת  יפעת מאירוביץ' יפת ]יועצת סביבתית[:

תיקון חוק העזר בג"צ בנושא, לפי רשויות מקומיות נדרשות לחייב עסקים בגין פסולת עודפת. 

 פיילוט מערך ההסעות לחוגים, כפי שהוצג במליאה.את מליאת המועצה מאשרת  החלטה:

 אושר פה אחד  
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מסדיר את הסוגייה. בעבר אושר במליאה נוסח חוק העזר, והתקבלה בנושא התייחסות המשרד 

. בג"צ הורה לתקן את רכיב המחזור בנוסח שהועבר, כך שמקדם המחזור יעמוד על להגנת הסביבה

0.8 . 

משרד להגנת הסביבה, על מנת לאפשר ההחוק המתוקן מובא לאחר אישור  אולגה גונן ]יועמ"ש[:

 .2019למועצה לגבות בגין פסולת עודפת כדין. התיקון המהותי אושר במלאה בנובמבר 

 האם מאשרים את התיקון לחוק העזר? מאושר פה אחד. ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

 ברכה,ב

  ש המועצהארניר זמיר, 

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט רשם על ידי:נ

(, 1תיקון חוק עזר לבני שמעון )פינוי פסולת( )תיקון מס' מליאת המועצה מאשרת את  החלטה:

 .כפי שהוצג במליאה

 אושר פה אחד  


