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 7פרוטוקול מס' 

 מישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום חמישי ד' באב תשע"ג
 (11/7/11) 

 
, מאיר  שושן כהן , עמוס ברט, אלי מוגרבי,:תמיר עידאן, יצחק אליה, ניסים אוזןמשתתפים ה"ה

            גונן ברוכי, מנחם מועלם, חיים לוי,   אלי הנגבי,  פנחס דדון, קל חדד,  רחמים חלילי, ד אלבז, 
 ,  אבי דהן, יואל חדד.קובי צור, משה טויטו 

 מזכירת המועצה –חדד -כהן גזבר, נורית-מבקר פנים , אורן חדד-:     אלי יגנהנוכחים ה"ה
 

 לדיון:הנושאים 
 סקירה מנהל מחלקת חינוך. 1
 דוח ראש המועצה. 2
 שימעונים. 3
 תברי"ם . 4
 .פרוטוקולים. אישור 5
 

  דדון פנחס -דבר תורה

 :החלטות

פתיחת שנת הלימודים  -על תחילת שנת הלימודים , מר מוטי אדרי,סקירת מנהל מחלקת חינוך  .1
כיוון שבתפיסה הכללית לא הורידו שעות אלא הסלים שהיו למנהלי מחוזות ומהם  ,היא קשה

 .בעיה כיוון שבמחוז ההתיישבותי הקיצוץ עומד בעינו במחוז דרוםישנה השנה  ניזונו קוצצו.
 .51-לנו עוד כ חסרותשעות  111קיימנו פגישות מקדימות עד כה השגנו 

 ופתיחת שנה"ל  תקני שעותלגבי העל יסודיים  רי בתי הספעם כל מנהל אנו מקיימים ישיבות 
בבתי הספר ברשות אין שעות "אויר", החוסרים בשעות נובעים מגודל כיתות קטן ביחס לתקן 

 המאושר.

היה ביקוש גבוה והתקבלו השנה מגמת "בית מדרש" תמשיך  ,"נריה בנים"בית ספר בבשנה הבאה 
 קלטנו מחנך מעולה. בית מדרש","מגמת הרב נועם ירכז את כל נושא  .תלמידים 22

מורה לא  במשרד החינוך )"עוז לתמורה" ו"אופק חדש"( הרפורמה, בשל נוספת עובדה חשובה
לסיום לנו  סייעה . הרפורמהוירכז את משרתו במוסד לימודים אחד יכול לעבוד במספר מקומות

בית  חקר.ה נושא גם את "נריה בנים" בתיכון לפתח בכוונתנו.  פחות טוביםמורים עבודה עם 
רבים במטרה להפוך אותו למרכז  משאבים הוכר כבית ספר ניסויי. המדינה תשקיע בוהספר 

נענה  אשר נשיא מכללת אורותהינו מי שהיה . בינתיים היועץ האקדמי של בית הספר הפצה אזורי
 יה בנים עולה על דרך המלך. בע״ה נרלאתגר. 

אבי לוי סייע  לחטיבות עליונות. פרופ׳  "ח"פרפרויקט " קיבלנו בשורה להפעלת שילשום
שלומדים בכללה  סטודנטים וסטודנטיות ."אייסף"ה בנים ובנות נכנסו לקרן ירבשרנו שנוהת

 כנס גם לפרויקט.. בית ספר בית הגדי י"פרחיחנכו במסגרת פרויקט "
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המכללה נענתה . החינוך ענייןב והתגייסות לע , מנהל המכללה,אבי לויפרופ' ל אנו מודים
לבקשתנו והחליטה לאמץ את בית ספר בית הגדי כבית ספר ש"ליד" המכללה וכך גם לסייע בכל 

 שנים. 3  משך הפרויקט .ת מדרגהיישינוי תפיסה ועלב מדוברנושא המדעים בבי"ס "נריה בנים". 

במספר אחרי ביקור  – במרכז העשייה במועצה על כל הבטיו הינו נושא הנוערמאמצים רבים ב
עוגן  .עוגנים שיתנו מענה לנוער 3רשויות, ראינו מודלים שונים הגענו למסקנה שצריכים להיות 

 בהמשך גם הם יעברו .ראיונות בימים אלה שעוברים אצלנו ביישובים רכזי נוער קליטת -ראשון
ם רכזי הנוער יעבדו בשת"פ ע -שני . עוגןויועסקו בתוך היישוביםמרכז הערכה במשרד החינוך 

הפעלת "מרכז דרור" אשר ייתן מענה ויהווה מרכז לפעילות הנוער.  -עוגן שלישי בתי הספר.
ולא חוזרים לשום פעילות. יהיה . ההנחה שבני הנוער חוזרים הביתה ית החינוךהמרכז יוקם בקרי

חדר לאומנות פלסטית, חדרי  חדר לעיצוב קול, ,טלוויזיה להקלטות ןאולפ חדר עריכת וידאו,שם 
  .ותלמידיםלהורים  ש רב תכליתיים ואולם גדול להצגת תוצרים, כנסים לבני נוער ולהרצאותמפג

 לארגן לחברי מליאה סיור במוסדות החינוך של המועצה. –החלטה  

 

  -דוח ראש המועצה .2

תתכנס ועדת חינוך מנהלי בתי הספר יציגו את המוכנות של בתי הספר.  –יום ראשון  -חינוך
לקראת פתיחת שנת הלימודים. כמו כן נעמוד על הצרכים של בתי הספר וניתן פתרונות ככל 

 שניתן.

מע"צ בוד כביש, רימבצעת חברת חשמל  ,ראשיהציר בבית הגדי מושב בעבודות - עבודות כבישים
יאמר לשבחו כפר מימון כביש עד בית הכנסת, ב .רמהכניסה עד הכיכתקומה יבצע עבודות במושב 

 מאוד בעניין. עוזר לנוש שמעון בן לולו מר של
קיימנו ישיבת הפקת לקחים מי שרוצה יוכל  -שוקדה -מהתאונה בכביש זמרת הפקת לקחים

 לעיין. אנו ניישם את הלקחים כתוצאה מהתאונה. מע"צ יכנס בקרוב לעבודות בכביש.

ריבוד כבישים הוגשו לקק"ל. דורון ציפלביץ עובד  על פרויקט  - פרויקטים בהשתתפות קק"ל
הכניסות ליישובים במימון קק"ל כפי שדווח במליאה קודמת. הוגש פרויקט לפיתוח חצרות  בי"ס 

 מיליון.  1.1סעד על סך  

עבודות יתחילו הוכרז קבלן זוכה. עובדים כרגע על קו המים. ה  לפתיחת כביש לאזור תעשיה
 שבוע הבא. מקווה שזה ישחרר את לחץ התנועה מאזור התעשייה.

הסיורים מאוד  –קיימנו סיורים ביישובים: גבעולים, שיבולים, תושייה   -סיורים ביישובים
מתרשמים מקרוב. הסיורים מעלים הרבה דרישות שכרגע קשות לביצוע, היות ואין  . אנומלמדים

 תקציב מדינה ותקציב המועצה מוגבל.  אנו עושים מאמץ לטפל בדברים הדחופים.

שהתקיים עם יו"ר וצוות המועצה לאחר הביקור  אבקש לציין לשבח כי -שיבולים – גונן ברוכי
 .ראינו ביצוע כבר בתוך שבוע

ע"מ התרגשנו מאוד יצרנו קשרים חדשים. הבטיחו ליצור קשר  – ידידי ישראל מאיטליהביקור 
אני מקווה שיהיו תוצאות  ,לראות את הצרכים. התעניינו מאוד במחלקת הנוער ,להתרשם
 בהמשך.
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, מביא גישה חדשה, לעזור ביזמות ופיתוח        2111ברי, יו"ר שותפות  -ביקור משלחת מפילדלפיה
תפיסה שמאוד נכונה בעיניי .  הוא רוצה לתת כסף לסיוע ביזמות  .ו  "לא עוד צדקה"האמירה של

ופיתוח ע"מ לאפשר עמידה על הרגליים בטווח הרחוק. הצגנו מס' רעיונות ליזמות הוא ביקש 
 .ללמוד את החומר ויחזור עם תשובות

וצוות המשרד של מחוז דרום ערכו סיור במועצה.  קיבלנו  משרד השיכוןעם  – פגישת עבודה
 הבטחה לקידום ענייני המועצה. מחכים לתקציב מדינה.

. אנו הייתה נוכחות דלה וחבללמרות מאמצים רבים בשיווק ערב הכנס  – כנס בנים ממשיכים
  .כנסים הבאיםב מקווים שתהיה נוכחות גדולה יותר

הנושאים  עלעמדנו של הישובים, הרבשצ"ים  עםעותיות שתי ישיבות משמהתקיימו  -ביטחון
הציג את הדרישות קצין הגמ"ר  ,מדטובים שלוקחים אחריות. עי יש לנו אנשים .בתחום טיפולם

דוחות מצב על התבקשו להגיש הרבשצ"ים  ישיבה טובה.לסיכום הייתה  הרבשצ"ים משל צה"ל 
 המקלטים.

, אני שמח להגיד שיש לנו פגישה טובה ומלמדתהתקיימה  – מפגש עם סטודנטים מתנדבים
הנדסה ורפואה עם שאיפות ורצון להישאר פה. הם העלו צרכים,  גם שלומדים ,סטודנטים רציניים

 אנו מקיימים איתם דיאלוג שוטף ע"מ לענות על הצרכים שהועלו מתוך תעסוקה הרחבות ועוד.
 תם ביישובי המועצה.מגמה לסייע בתקופת לימודים ולהשאיר אותם לבנות את בי

 של העובדים להגיע למצב של פיטוריןלא רוצה עלתה לדיון בצוות מצומצם. אני  -מחלקת גינון
לבדוק אפשרות  , ע"מאנו ניפגש בשבוע הבא עם משרד הפנים .מיוחדים בעלי צרכיםשרובם  ,האלו

תיסגר יפקח המחלקה ככל הנראה,  .לאחר הישיבה  נעדכן שיופעל. אצל הקבלן לפרישה ועבודה
 .עליהם מנהל מחלקת שפ"ע

מכוניות שעומדות בצידי  :אין כרגע אפשרות לאכוף מפגעים בתוך היישובים – בחינת חוקי עזר
החוקים צריכים רענון, עניין הפקחים נמצא בבדיקה אנו נבקש להכשיר את שלומי  .וכיוצ"ב הדרך

מפגעי תברואה  כולל רישוי עסקים,יקוח עירוני לא פיכלול  תחום אחריותם  מאור ורפי בביאן.
בימים אלו אנו נעזרים בעו"ד המתמחה בתחום אשר יסייע בידינו לקדם את נושא חוקי  וכדומה.

 חזות היישובים.העזר לטובת טיפול במפגעים, שמירה על תושבינו מבחינה בטיחותית וכן שיפור 

 מבקש לבדוק הכשרת חניות למשאיות בתוך היישובים. -מוגרבי אלי  

קטור, שירכז את הנושא המשתלמים. יהגישו מס' מועמדים לתפקיד פרו – חקלאים צעירים
 ממדינה אחרת. 51סין  51מסין היום התבשרנו על משתלמים  111אושרו 

 מרחיב בעניין המשתלמים בסין. -  אלי

 הכספים מופנים לפיתוח ,של הארנונה מיליון על חשבון החוב העביר בינתיים –טרה מפעל 
מהגבייה לטובת  11%אנחנו יכולים לקבל עד  .בשנה ₪ מיליון  3-4מפעל אמור לשלם . ההפארק

מצאנו ובדקנו שאופקים ושדרות לא העבירו את הכספים שנדרשו לשלם  המועצה עבור העבודה.
ו דרישתנו שאופקים ושדרות לא יהי אנו בודקים בכלל אם להשאיר אותם. קכדי להיכלל בפאר

 . שותפים
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 מעלה בעיית זיהום בטרה – לוי חיים 
 לדווח לעמוס ברט לפני פגישה עם השר להגנת הסביבה. 

 .לבקש קיר אקוסטי שיקיף את אזור הפארקיש  –יצחק אליה 

עקב אי קבלת חשמל  ,בבדיקה שערכנו התברר שהרעש נובע מהגנראטור שמופעל במקום – תמיר
 והבעיה תיפטר. ופסק הגנראטורי 4עם קבלת טופס  .סדיר

 .שיבולים תקומה ושרשרתמ  למועדון תושבים מגיעים  – חנכנו מועדון מייסדים במושב שרשרת
 ברצון ובציפייה למקום.שמגיעים  ,מתפקדיםו תושבים ותיקיםיש שם  .אני מזמין אתכם להגיע

המרתקים את הסיפורים  לתעד מועדוןהנוער מגיע ל הם מחכים בכניסה עוד לפני שהמועדון נפתח.
 .רגש להיות שםממש משלהם. 

רווחה מחלקת דרך  "תומכים קהילתייםעניין חדש בנושא הוותיקים הוא העסקת " – ותיקים
ללא קשר לקיום תיק ביקור אצל כל הותיקים של המועצה  מטרתם לערוך ."משמרותחברת "ו

ל דבר אנחנו בסופו ששל התושבים הותיקים. מיפוי מצב בריאותי ברווחה. התומכים עורכים 
 רוצים שלכל משפחה כזו יהיה מענה.

קיבלתי רשימה של נציגי היישובים. המלצתי וקיבלתי  .בחר הנהלה חדשהית – מושבי הנגב
 יהיה יו"ר מושבי הנגב. אליה שיצחק ,יו"ר המועצה במרחבים ,חג'ג'הסכמתו של שי 

יש שם הרבה מאוד כסף . לא יישאר כחבר הנהלה ,מי שלא יהיה רציני ולא יגיע לישיבות הנהלה
 . אנחנו רוצים מעורבות ורוצים שיתוף בקבלת החלטות.ורציניים והדיונים צריכים להיות ענייניים

  הכול צריך להיות בסבירות ובשקיפות.

מנכ"ל מושבי הנגב  –מנע יאיר  נזמין את אי"ה ישיבות הבאות לאחת ה –יתקיים דיון מורחב 
 שאלות. ואתם מוזמנים לשאול סקירה לתת

מהטענה  ממושב תקומה נדחו,תביעות במסלול הירוק של תושבים  –מס רכוש  – תקומהמושב  
הבהרה ותיקון תיקון לפיקוד העורף והם הוציאו  מכתב ההאוגדה הוציא ק"מ. 1 בטווח שאינם

 ברדיו דרום בעניין.אתמול היה ראיון  עדיין לא מקבלים זאת. למרות זאת במס רכוש .למס רכוש
 מבלי להיגרר להליכים משפטיים. ,ובקרוב נערוך מס' פגישות בעניין ולנסות לסיים את העניין

הם חילקו צעירים  21השתתפו  אילן. רוכז ע"י אורי, מוצ"ש אחרוןהתכנס ב – פרלמנט צעירים
 תפקידים, נעדכן בהמשך.

וכן  את הבעיות והצרכים רווחה הציגהמחלקת  ,מחוז דרום רווחהמשרד פגישת עבודה עם צוות 
. יש לאחר שעבר שיפוץ וניקיון למבנה החדש ורווחה עברמחלקת צוות  .את פעילות המחלקה 

תושבים שיש העו"סים יקבלו לפני עליית המדרגות,  בקומת הקרקע,לכן  ,בעיה עם נושא המעלית
 .מוגבלותלהם 

דנו על הדרכים הביטחוניים של האזור עמ ,מיקי אדלשטיין ,סיור עם מפקד האוגדההתקיים  
בקרבת את הדברים  פיזית לסיור עם החברים לראות יחד אני מציע לצאת .בכלל והמועצה בפרט

 . הגדר
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הגיע לישיבת עבודה, ם צוות משרדו ע מנהל מחוז משרד התעשייה והמסחרפגישת עבודה 
נושאים : מעונות יום, , התקיימה ישיבה בה הועלו מס' בנט כהמשך לישיבה עם השר נפתלי

 תעסוקה ועוד.

במועצה לפני מספר חודשים אושרה תרומה דרך  "ריאו"בעקבות הביקור של קהילת  -קרן היסוד
$. הגשנו בקשה למיגון  211,111 -ן בקריית החינוך בהיקף של כקרן היסוד להקמת חדרי ביטחו

וממת וחדר כושר מודרני. וקירוי בריכת השחייה, כולל הקמת בריכה הידרותראפית, בריכה מח
 נעדכן כשתהיה התפתחות נוספת. 

בכל היישובים מתרומות של קרן היסוד ומפעל הפיס מדובר שופצו מקלטים  – שיפוצי מקלטים
 במקלטים שמחוץ לעוטף עזה.

ך לגבש את הצוות יאה התחלנו בשיח. םיניילדרג הבכיר והב – יום גיבוש לצוות העובדים לחירום
. תקציב חוסן מ . היום מומןהייתה אווירה טובה. אחה"צ נכנסנו לנושא החירום. גרהבש לעבודה
מענה הטוב ביותר את הכך שנוכל לתת  ,להיערך בצורה המיטבית ביותר לשעת חירום -המטרה

 לתושבים.

התבשרנו כי התקבלה תרומה להקמת שני חדרי ביטחון במרפאות של עלומים   –  כללית קופ"ח 
 וכפר מימון.

של  ם שתושבים שלנו יקבלו הנחה בבריכת השחייההגענו להסכמה עם מרחבי – מרחביםמ"א 
 .ולהיפך אצלנו מבועים

 
הנושא  יש ליקויי בטיחות. –ביישובים ובגני הילדים ברוב גני משחקים  – סקר בטיחותבוצע 

 בטיפול של המחלקה הטכנית.

 .לספורט לועדת ההיגויאלי מוגרבי  יש לדאוג לזימונו של  

 להפקת חוברת תאריך יעד, הקרובה שנה"ללאנו בעיצומה של הכנת חוברת חוגים   חוברת חוגים
 . נשתדל להציע מגוון חוגים רחב יותר במגמה לקיים חוגים גם בתוך היישובים.סוף אוגוסט

  
 לאישור טלפוני לבחירת מושב שובה לפרויקט שיקום תשתיות, מדרכות, כבישים ותאורה.אשרור 

 נאשר שוב את מושב שובה כיישוב מוסכם. תיבדק הכנסה של יישובים נוספים. 

 באחריות סמוך למועד אישור התקציב.   צוות לתכנון יום גיבוש לחברי המליאה -החלטה  
 גונן ונורית. ,דקל ,שושן

 
מועמדות לצערנו  21כרגע הבודקת שלנו בחופשת לידה. פרסמנו דרושים בעיתון הגישו –  שמעונים

בודקות  6יהיו לפחות  2114חודשים להדביק. בע"ה בינואר  4לא עם ניסיון רב. יש כרגע פער של 
 תהיה קבלת קהל מסודרת יהיה נוהל ברור לזמן בדיקת תיק. 3במקום 

 דוח ראש המועצה מאושר
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כפי שדיווחתי בעבר הוועדה תפוצל לשתי ועדות: שמעונים א' ושמעונים ב'. הועדה   -שמעונים .3
את ארבעת הרשויות: שדות נגב, שער הנגב, מרחבים ואשכול. הועדה השנייה תשרת  תשרת

 .12122114את יישובי הפזורה. תאריך יעד לפיצול 

 
 מאושר -פיצול שמעונים כמפורט

 

 תבר"ים  .4
                     

 פעולה מממן גורם סכום נושא ר"תב 'מס

  הביטחון משרד  170,000       זמרת ביטחון דרך חדש
  הביטחון משרד  250,000       שובה-ביטחון גדר חדש
  הביטחון משרד  150,000       מימון כפר-ביטחון תאורת חדש

  ר"פקע  130,000       בסעד מיגון העתקת חדש
 -ח"אלש 97 ,הביטחון משרד-ח"אלש 145  242,000       ט"לקב ביטחון רכב רכישת חדש

 הרשות קרנות

 וסגירה איזון פ"קע  49,050         שיבולים מגרש שיפוץ 67

 הגדלה פ"קע  200,000       ציבור מבני שיפוץ 511

 הגדלה פ"קע  200,000       חינוך מבני שיפוץ 507

  הפיס מפעל  464,185       מקלטים שיפוץ חדש

    1,855,235    כ"סה
 
 
 

 6אישור פרוטוקול מליאת מועצה מס'  .5
 הלועזי התאריךאת ו .הנגבי כנוכח את שמו של אלי -לתקן 

 
 מאושר יחד עם התיקונים האמוריםפרוטוקול 

 
 
 

____________          ______________ 
 חדד-נורית כהן    תמיר עידאן 
 מזכירת המועצה    ראש המועצה


