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  בנושא:סיכום דיון 

 12מליאת מועצה מס' 

 41/0/03יום חמישי כט' בשבט תשע"ד  :תאריך 

 נורית רושם הסיכום:

 מדיניות והחלטות:  מטרת הדיון

 ואפליקציה. למוקד מצגת :לדיון מסמכים

 עמותה כספיים דוחות

 תברי"ם

, גונן משה טויטו, מנחם מועלםחדד, דקל  ,אלי מוגרבי ,רחמים חליליחיים לוי,  פנחס דדון,יו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:

 .מאיר אלבזיואל חדד, ניסים אוזן, איציק אליה,  ,קובי צור,שושן כהן, עמוס ברטברוכי, 

 אבי דהן, ,אלי הנגבי :חסרים

מזכירת  -חדד-נורית כהן גזבר, -אורן חדד עוזר יו"ר, -אורי אילןדוברות,  -יו"ר מועצה דתית, אירית כהן -בני גינסברג :נוכחים

 המועצה

 תוכן הישיבה

 סקירה ודוח ראש המועצה  .0

 ברכות ואיחולי בריאות לפינחס דדון 

  ובני נבחר ליו"ר המועצה הדתית. הגדרנו למועצהמועצה דתית התכנסה בשבוע  –מקדם בברכה את בני גינזברג 

 מאוחדת, מגובשת עם תכנית עבודה ופעולה. ימים לא קלים עוברים על בני ועליי. ,שלנו מועצה כמו , להיותמטרה

 451 -כעלות של  .נכנסה ן לא, רזרבת שר עדייחוסר בהירות, חוסר כספים, משכורת דצמבר עדיין לא שולמה

נקיים דיון . שאיפתנו להגיע למצב של תשלום משכורות באופן סדיר. בישיבה הבאה בע"ה אלש"ח משכורות בחודש

בנושא בית עלמין. יצא "קול קורא" לתקני רבנים. אני מקווה שנקבל שניים. כרגע חסר לנו במספר יישובים. 

 הבשורה הטובה שהתקנים יוצאים מעכשיו ליישובים ולא לרבנים.

  00-. הטכס מתקיים ב3104אני שמח לבשר לכם כי זכינו בפרס ניהול תקין לשנת  -2112פרס ניהול תקין לשנת 

 לחודש בירושלים.

 מדובר בשיטת עבודה חדשה  -אנחנו מפעילים בימים אלו שירות חדש לתושב מוקד אונליין ואפליקציה

ומתקדמת. כרגע אנו בשלב הרצה וברגע שתעבור תקופת ההרצה בהצלחה, נוציא את המערכות לשימוש על ידי 

המוקד, השנייה ע"י מרכזיה והשלישית ע"י  התושבים. מדובר בפניה למועצה שתיענה בשלוש אפשרויות האחת ע"י

מחלקות המועצה. המוקד ייתן מענה לכל פניה הן טלפונית והן פניה כתובה ע"י האפליקציה שתוטמע בתהליך לכלל 

.  הפניות יועברו למחלקות לטיפול ויצבעו באדום עד לסגירת הטיפול. פניות שלא תטופלנה יופיעו ההאוכלוסיי

המחשב של מבקר המועצה שהינו ממונה על פניות הציבור, וכן אצל מחלקת הדוברות  באונליין ככאלה בעמדת

ואצל ראש המועצה. בתהליך מוקדם יותר הגדירו מנהלי מחלקות את זמן הטיפול המשוער לכל טיפוס פניה. זמן זה 

 מופיע בגוף ההודעה על הפניה והתושב מצפה להתייחסות בהתאם ללוח זמנים שהוגדר.  

 הג שלנו בשם פינטו מיכאל הגיע לאסוף ילדים בתחנת תושייה ביום שישי האחרון. אחת האימהות עלתה נ -דיווח

להסעה לקחת את בנה והנהג באופן לא ברור סירב לאפשר לה לחפש את בנה בהסעה ולקחת אותו איתה והחל 

תוך כידי הבירור קיבלנו  בנסיעה. אחרי שהאימא הייתה נסערת ואמרה לו שיש לה תינוק מחכה באוטו הוא עצר לה.

טלפון נוסף מאימא מתקומה שדיווחה על מקרה  דומה עם הנהג הזה יום לפני. בחקירה שביצע אורן חדד, נשאל 

הנהג האם היה נוהג לבצע בלימות פתע ע"מ שילדים שהתבקשו לעמוד לא יתיישבו ובכך להענישם. לשאלתו בעניין 

מדובר בחציית גבולות ובכוונתנו לטפל בנושא בעבר והפסקנו עם זה".  זה הוא ענה "אני לא יודע, היו עושים זאת

. אנו נחל בהליך משמעתי. היועץ המשפטי מונה לתובע, אורן מונה לחוקר, נורית לקובלת.  בחומרה הראויה

 בינתיים הורדנו אותו מההגה. יעקב ממלא את מקומו. נעדכן אתכם בהמשך. 

 מפעילים יועץ ארגוני ע"מ ליצור מבנה ארגוני נכון וחלוקת תפקידים ברורה באמצעות המפע"ם, אנו  -יעוץ ארגוני

בין המחלקות. כפועל יוצא אנו עוסקים בימים אלה בהצגת תכניות עבודה שנתיות של המחלקות השונות. אנו נזמין 

 את היועץ לישיבת המליאה הבאה להצגת המבנה המוצע.

 01/3/03 -תכנון ובניה ובשמה החדש "עתידים" ולא שמעונים. בסוף סוף נפתחה הוועדה ל -ועדה לתכנון ובניה 

פתיחה רשמית. המהנדס החדש של הוועדה נכנס לתפקיד. גם יו"ר הוועדה אמור להתחלף בקרוב. בימים הקרובים 

בודקים נוספים. אמנת שירות תפורסם בקרוב. הדברים יהיו ברורים ומסודרים. התכניות יבדקו במעמד  4יכנסו 

אני מאמין שבע"ה שהדברים ייראו אחרת. ארבעת הרשויות, מרחבים, אשכול, שער הנגב ואנחנו, רואים  המסירה.

 את היעדים והצרכים עין בעין ודוחפים זאת ביחד.

  



 
 

 

   משותפת למרחבים, בני שמעון ולנו, שתופעל ע"י מושבי  ועדה חקלאיתבהמשך לדיווחים הקודמים בעניין, הוקמה

 .1/3/03הנגב. הנכם מוזמנים לטכס הפתיחה שיתקיים אי"ה ביום חמישי ו' באדר א'. 

 יתקיים השנה במתכונת קצת שונה ולפיה, יהיו פעילויות בשלושה ימי שישי. ביום אחד יתקיים  פסטיבל דרום אדום

לות משפחתית ,וביום השלישי מרוץ מקצועי עם מקצים שונים )ריצה,אופניים(. שוק איכרים, ביום השני יריד ופעי

 הפסטיבל יהיה מתוקשר וימתג את המועצה ברמה הארצית.

  ישנו תהליך להקמת מסוף מטענים סמוך לתחנת הרכבת בנתיבות בשטחי גבעולים. הפרויקט יביא לפיתוח האזור

 ה.המסוף ישמש מאוד את פארק נ.ע.מ ואזורי התעשיי

  לאחר הפעלת לחץ על מנכ"ל משרד הרווחה , יוסי סילמן, לקידום הבאת תכנית "מעברים" למועצה.התבשרתי על

ידו שהעניין אושר עקרונית. כעת אני מקווה לסגור בהקדם את הפרטים הטכניים. הבאת תוכנית מעברים לשדות 

ו גוף שאמור לתווך בין דורשי העבודה נגב הינה בשורה נוספת לאזור, הפעם בתחום תעסוקה והשמת עובדים, זה

 לגופים וחברות הזקוקים לעובדים.

 תפקיד . וזהו קרש קפיצה נוסף לתחום התעסוקה ,פארקדירקטוריון  פארק נועם אישר רכז תעסוקה ל -רכז תעסוקה

ולהתאים  ,ואלו הפועלות בו כבר,מ "כנס לפארק נעיהרכז יהיה ליצור את הקשרים עם החברות העתידות לה

 .באופן שוטףעובדים מקומיים אשר נתוניהם ירוכזו אצלו 

 ישנו קבלן זוכה לכאורה, זהו קבלן שאיננו ששים לעבוד איתו בשל עיכובים בביצוע  -ביצוע כיכר צומת זמרת

. לקבלן ייערך שימוע ע"י ועדת המכרזים. ישנה כאן התלבטות גדולה. מדובר בכיכר מצילה חיים קודמותעבודות 

נחנו לא יכולים מצד אחד להתמהמה ומצד שני להסתכן בבעיות בביצוע העבודה. ככל הנראה גם אם יוחלט כי וא

 סטיות בביצוע העבודה.שלא יאפשר לו  משפטי יבצע את העבודה, הרי שנתנה זאת במסמך

 התיישבות , גלעד אלטמן. אתמול  יהעברנו את החומר לעוזר שלו לעניינ בביקור שר הביטחון באופקים-צומת בארי

 קדם את העניין.מבקש להצבא גם הצבא מגדיר את סעד כבסיס עורפי ולכן ,קיבלתי סיכום ביקור מח"ט צפוני כי 

ובו נעלה שוב את בקשתנו זו ובקשות  ,עוזר השר אצלנו של גלעד אלטמן, נקבע סיור אנו מחכים לתשובה בנושא.

 נוספות.

 ז"ל מספר חברי מליאה ואנוכי ביקרנו בקברו של אריאל שרון -ביקור בציון אריאל שרון. 

  קחו חלק תלמידים ימדובר בפרויקט 'אריזות דיגיטאליות' אשר בו למעשה י-2111פרויקט בשיתוף שותפות

מדובר בעצם במעין סרטונים קצרים אשר  .חקר יחד עם מעבדות המו"פהמבצעות עבודות הבנות  נוספים מלבד

ת את עבודת החקר אותה ביצעו תלמידות אחרות בצורה ויזואלית מושכת ועניינית. מהות מסכמים בכמה דקו

חשף יהפרויקט היא לאפשר לתלמידים שהם פחות 'ריאלים' לתרום את תרומתם לפרויקט חקר ועל הדרך גם לה

זהו פרויקט  .שרונותיהם בתחום האומנות לידי ביטויילתמצית עבודת החקר ולהציגה על פי טעמם ובכך יביאו את כ

 יפה ואנו בתקווה שנצליח להגדיל את המשתתפים בו.

 "קיימנו פגישות עם גורמי הביטחון בעניין ונעדכן., שוב מכת הגניבות הגיעה לאזורינו -"מכת גניבות 

 נפגשתי עם מנכ"ל פר"ח ואני מקווה שנוכל חונכים בפרויקט פר"ח. כרגע יש בעיית סבסוד. 35הגענו ל – פר"ח

 נה על מנת שהסכום בו המועצה תממן את הפרויקט יהיה הגיוני. להגיע להב

  בשבוע שעבר התקיים ערב גיבוש לסייעות בו הם קיבלו גם הרצאות. הסייעות התרגשו מאוד , הם קיבלו חיבוק

 שהמועצה צריכה לתת להם.

  בקרוב במכון סליגמן וייתן עדיפות לתושבי המועצה.כנראה מכון שמיעה יוקם 

 מרכיבי בטחון המתוכננת ביישובים וסוכמו דרכי  התקיימה פגישה סביב נושא הורדת -עוטף עזה ראשי רשויות

 פעולה.

 יחד עם החטיבה להתיישבות הגענו להסכמות בשובה בתוך היישובים שובה ושוקדה סביב נושא הקרוואנים.  מתח

ו להתפלל בבית הכנסת ולפעול חזר -יוקצבו לגרעין לוח זמנים להחזרת הקרוואנים. שוקדה וועד היישוב לפיהם

בכל הקריטריונים. הכנו נייר עמדה ואנחנו מתכוונים להילחם בנושא הזה, אנחנו עומדים  החזרי המסבעניין ביחד.

 נעדכן בהמשך...

 



 
 

 

  ממשיכים באותו הקו ובודקים גם את נושא הרכבים, דרגות שכר וכדומה. אנחנו עובדים בנחישות  -מושבי הנגב

 ורגישות.

 אורוות. אנחנו רוצים שהעסק ימשיך להתנהל בצורה  אנחנו מרגישים שאתם נכנסים לכל הפינות ומנקים -מנחם            

 מקצועית ושלא יכנסו אנשים לא נכונים. אני שומע שיש כוונה לדחוף אנשים לא מקצועיים פנימה. עד היום אכלנו              

 קש בעניין.            

 מנכ"ל חייב להיות מינוי מקצועי בלבד.   -שושן

במקום  להחליף מנכ"ל בחברה כזו זה לא פשוט , בייחוד עד שלומד את המערכת. יש צורך לתת יציבות  -חיים

האווירה  הגופים החיצוניים סומכים על מושבי הנגב כגוף מקצועי וחקלאי רציני. לא כדאי לפגוע בתדמית זו.כזה.

  בקרב העובדים מתוחה.

לחברה יש פוטנציאל אדיר. בשורה האחרונה אם תהיה פה פוליטיקה כולנו נשלם את המחיר. אנו נותנים  -איציק

 לתמיר את המנדט לקבל החלטה על מנכ"ל מקצועי ומתאים.

 החברים מבקשים כי מינוי מנכ"ל מושבי הנגב יהיה מקצועי בלבד וללא נגיעות פוליטיות -החלטה

 

 דוח ראש המועצה מאושר

 דבר תורה  –שיו"ר מועצה דתית החד  -ברגזבני גינ   .3

 מודה על האמון שנתתם בי.

מליאת המועצה הדתית תתכנס אחת לחודש. נפגשנו  המטרה שלנו לתת שירותי דת לכל היישובים בצורה שווה גלויה וידועה.

עם רבני היישובים להקמת פורום. חשוב לי כי נושא המקוואות יחד עם הבלניות יטופלו בצורה טובה. המשרד לשירותי דת 

יש לנו מספר רעיונות בתחום הדת. צריך לתת את הדעת כיצד לאפשר שירותים בתוך נותן עזרה יחד עם היישובים. 

היישובים לטובת הכלל. אני חסיד בנושא של בתי עלמין יישוביים או שלכל יישוב יוגדר אזור. אני לומד את אופן העבודה 

אם כי חשבתי שמדובר במשהו יותר רוחני. אני עובד בשיטה אחרת ממה שנהגו עד כה. לדעתי אפשר לעשות דברים יפים אם 

. אך הכוונה היא להגיש עבור חלק מהגרעון רזרבת שר -לעניין רזרבת שר עובדים נכון ואנחנו נעשה מאמץ להוביל לכיוון.

 גם מה שנקבל לא יספיק לכיסוי הגרעון ותשלום משכורות.

 החברים מאחלים בהצלחה רבה.

 לתושב ידידותי וחדשני מצגת להפעלת אפליקציה ומוקד רשותי כשירות  -אירית כהן  .4

  -דיון חוזר בהחזר הוצאות משפט לעובד  .3

איך אין תלונה  הילדים בעטו בפח, ביקשתי שירימו את הפח ששפכו. אני לא שברתי לו את היד אילו שברתי -יצחקי הנהג

את העימות עצרו רבקה ויעקב  .על כך. אחרי שסיימתי את הפיזור הגיע האבא ואיים עליי עם אבנים משתלבות. קילל אותי

טרה. השוטר המליץ לי לא לרשום אותה אלא אם אף הם יגישו שיצאו מהמשרד לשמע הצעקות. אני הגשתי תלונה במש

היו מחכים  ,תלונה. לאחר מכן הם הגישו תלונה והשוטר חקר אותי אחרי חודשיים. אם שברתי לו את היד או הרבצתי לו

 חודשיים ?!

מעקפים אני  3י עדים שהיו באוטובוס ונתנו תצהירים שלא הרבצתי לו . אני אחר 4תי אשנתיים נמשך הסיפור ואני הב

שנה. מעולם לא הרבצתי לילד אם מישהו מוכיח לי אחרת אני הולך הבית. בסופו של  45בקושי עולה במדרגות, אני עובד פה 

דבר הגענו לעסקה. המכות הורדו מכתב האישום. הפרקליטות לא הייתה סוגרת עסקה אם הייתי מרביץ לילד. אני חולה אין 

 )יצחקי יוצא מהישיבה(ור.  לי כוח, רציתי לסגור את הסיפ

 

בישיבה הקודמת בנושא נשאלנו אם יש תלונות אחרות על העובד ולא הייתה תשובה ועכשיו בדקנו. עוד התברר כי  -תמיר

אני אתן סקירה קצרה את ההשתתפות כפי שסברו בתחילה. להלן כתב האישום המתוקן וכן חברת הביטוח אינה משלמת 

  התלונות ומספרן. מתוך התיק האישי רק על תוכן

 הדברים. הפרוצדורה היא שאנו ממליצים בפני משרד הפנים. אם הם ממליצים זה הולך ליועץ המשפטי לממשלה.  הלא

לאישור המליאה הקודמת בעניין. כזכור לכלל הנוכחים בדיון הקודם, האישור בזמנו היה   תובו התייחסומתקיים דיון 

בהתניה שאין המדובר בעלות השתתפות של המועצה, אלא רק של חברת הביטוח. משהתברר שאין חברת הביטוח 

 .סוכם על הצבעה חשאיתמשלמת הוצאות אלו, אזי אין כל שינוי מההחלטה הקודמת. בסיום הדיון 

 .בעד 2. נמנעים 2.  מתנגדים להמליץ בפני משרד הפנים על ההשתתפות בהחזר הוצאות משפט 12 תוצאות:

 

 לא תוגש המלצה למשרד הפנים להחזר הוצאות משפט לעובד. –החלטה 

 מאושרים -2112דוחות כספיים עמותה לשנת   .5

 מאושר -שיבולים, מעגלים, עלומים: מלילות, תקומה, יושיביה,  יםועדלו 2112לשנת  אישור תקציב  .1



 
 

 

  -תברי"ם  .7

 פעולה מממן גורם סכום נושא ר"תב 'מס

 ת"אזה פיתוח קרן  150,000       ת"אזה פיתוח חדש

 רב מפעל מיגון חדש

 נכותי

 ח"אלש 126 -עצמי . ח"אלש 504 - הרווחה משרד  630,000      

 קרנות - ₪ 250,717 . התחבורה.מ - ₪ 2,256,453  2,507,170    זמרת תנועה מעגל חדש

- עצמי   . ₪ 135,000 -התחבורה.מ  150,000       מלילות סובה 9

15,000 ₪  

 וסגירה איזון ,הגדלה

  הפנים משרד  4,800          רופא תיקי רענון חדש

    3,441,970   כ"סה

 

 יםמאושר התברי"ם

 מאושר -58%ל המועצה גזבראורן חדד אישור העלאת שכר   .8

 מציע כי בכל ישיבת מליאה נערוך הרמת כוסית לילידי החודש סביב עוגה -עמוס ברט  .9

 מאושר - 11פרוטוקול מליאה  .01

 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך  

 לביצוע  

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

  אורן  לא תוגש המלצה למשרד הפנים להחזר הוצאות משפט לעובד.  .0

  נורית   היועץ האירגוני לישיבה הבאהלהזמין את  ל .2

  נורית  לשלוח בקשה לאישור העלאת שכר גזבר למשרד הפנים  .2

 

 

  ,בכבוד רב                                  

          

 

              ______________        ______________ 

 חדד-נורית כהן       תמיר עידאן         

 מזכירת המועצה      המועצהראש        


