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סיכום דיון בנושא:
מליאת מועצה מס' 21
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רושם הסיכום :נורית

מטרת הדיון :דיון והחלטות

מסמכים לדיון :מצגת הצעת
מחליטים .מצגת מבנה חדש להפעלת
מערך הנוער ביישובים.

משתתפים ה"ה :עידאן תמיר -יו"ר ,חיים לוי,פנחס דדון ,איציק אליה ,ניסים אוזן ,קובי צור ,אלי
הנגבי ,גונן ברוכי ,מנחם מועלם ,משה טויטו ,שושן כהן ,דקל חדד ,יואל חדד ,אבי דהן ,אלי
מוגרבי ,רחמים חלילי .אלבז יהודה,
חסרים .:עמוס ברט.
נוכחים :מוטי אדרי -מנהל מחלקת חינוך ,יוני ממו -מנהל יח' נוער ,אורי אילן -עוזר יו"ר ,אורן
חדד -גזבר ,נורית כהן-חדד -מזכירת המועצה.
תוכן הישיבה
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דוח ראש המועצה
ברכות  -מזל טוב לנורית ויואל חדד ברכות ואיחולים...
תכנית אסטרטגית בעקבות "צוק איתן" – הצעת מחליטים וההשפעה שלה על "שדות
נגב" כולל חלוקת תחומי אחריות של המנהלים  -סקירה מורחבת באמצעות מצגת -אשר
תצורף לפרוטוקול
תחילת עונת החוגים -חוברת חוגים "יצאה לדרך" .במסגרת טיפול המועצה בנושא החינוך
ובדגש גם על ה חינוך הבלתי פורמאלי ,יצרנו מגוון רחב של חוגים אשר לטעמנו יתנו מענה
העשרתי והולם לילדינו ,תוך שילוב הפעילויות בתוך בתי הספר ובמועדוני היישובים.
משתלמים בחקלאות -הפרויקט החל את פעילותו -היום החלו את יום הלימודים הראשון.
עד כה ,אנו מקבלים תגובות חיוביות מהחקלאים ,אנו מקווים שבכך סיפקנו מענה הולם
לתושבנו בתחום זה.
מיגון והנגשת מבנה רווחה -בהמשך לביקור עם שר הרווחה ,המועצה תוקצבה בסיוע רב
ע"י המשרד ,סיוע הכולל ביטול השתתפות הרשות המקומית (  , ) 52%וכן סיוע נוסף
בפעילות קהילתית פנים-ישובית ,כל יישוב יתוקצב ע"י משרד הרווחה בסכום של 011
אלש"ח סה"כ יסתכם תקציב זה ב 0.1-מיליון .₪
טריטוריות מפוקחות -הוגש למשרד לביטחון פנים ,פרויקט של פריטי מיגון ביישובי
העורף ,הכולל בתוכו אלמנטים שונים האמורים לספק מענה ביטחוני הולם נוסף ליישובינו .
תכנית מעברים – אושרה ותחל בביצוע מיידי.
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ערב צח"י – הערב וכמות המשתתפים הייתה מרשימה ,ערב שכזה תורם למחויבות
המתנדבים בפעילות קהילתית ונותן רוח טובה להמשך עשייה התנדבותית .
יער קהילתי שוקדה -פרויקט זה מהווה הוכחה ניצחת לכך שכוח רצון ויוזמה של תושבים
מצמיחה פרויקטים חשובים  .נכון להיום גורמים נוספים כמו קק"ל וכדו' מעוניינים להיות
שותפים לו.
ביקור בסוכת שר הביטחון וסוכת שר התחבורה -ביקורים מסוג זה מסייעים ותורמים לנו
רבות ביצירת קשר אישי בהתנהלות מול המשרדים הללו.
אורן -החזר כספי הנוסעים לחו"ל בגין פרויקט המשתלמים-
בפרויקט המשתלמים בחקלאות ,נדרשו נציגנו לבצע באופן לא מתוכנן וצפוי מס' רב של
טיסות פנימיות ולשהות בבתי מלון שונים לאור המפגשים והישיבות עם הנציגים של
הפרויקט .עניין בלתי צפוי זה גרם להוצאות כבדות במיוחד וחורגות מסך העלות המאושר
להחזר הוצאות חו"ל בחוזר מנכ"ל .יובהר כי תמיר שילם את ההוצאות העודפות מכיסו
הפרטי את כל התשלומים העודפים .פרויקט זה הינו לטובת החקלאים ונעשה במסגרת
החברה הכלכלית ומצוי ביתרה .אנו מבקשים לשלם לנציגנו החזר הוצאות אלו מתוך הבנה
כי לא הייתה ברירה והטיסות והשהייה הממושכות נגרמו שלא באחריותם או בשליטתם-
מאושר לתשלום החזרי הוצאות לנציגי המועצה – תמיר ואורי בשל המקרה המיוחד
והמפורט לעיל.
תמיר – מבקש אישור יועמ"ש המועצה.
בית עלמין אזורי -עלות הפרויקט לא כולל מתחם –  . ₪ 0,511,111עלות ללא פיתוח
כניסה ,121,111 -אושר סכום של כ 341,111 -ממשרד הדתות עם אפשרות לסכום נוסף
בסיום הפרויקט תוך אפשרות להגשת בקשה לתמיכות.
פגישה עם הסוכנות היהודית ,משלחות פדרציה ,אירוע סולידריות -הייתה פגישה
וביקור מכובדים ביותר ואנו מקווים להעמיק את הקשר.
כיכר זמרת -שושן -יישר כוח על ביצוע הכיכר -ברוך אומר ועושה
החלטה -גיבוש חברי מליאה -לקראת חודש דצמבר -פעילות גיבוש מליאה יומיים
החלטה  -הקמת ועדת ספורט -יו"ר ועדה – אלי מוגרבי ,חברים נוספים ,אלי הנגבי וקובי
צור.
דוח ראש המועצה – מאושר
פרוטוקול  -11מאושר
הערה לפרוטוקול  -11שושן – מבקש להוסיף התייחסות להתנהלות המועצה בצוק איתן-
ההופעות בתקשורת הביאו את שדות נגב על המפה .תמיר העביר מסר ברור.
מחלקת נוער וצעירים -יוני ממו -מצגת
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הערות החברים-
איציק -ישנה תחלופה רבה בקרב הרכזים ביישובים .נאמרו פה דברים רבים ונהדרים ,אנחנו
לא יודעים מזה  ,ייתכן שחסר פה שיווק.
יוני -לכן עשינו חשיבה מחודשת .נושא השיווק והפרסום יטופל.
יואל -הפעילות במעגלים ענפה היעד של  01%מהילדים זה יהיה מעולה .כשיוני לקח את
המושכות רואים את עבודת השטח .יש פתרונות של צוות .חינוך זה דבר איטי .אני רואה לא
מעט שיפור מאז שיוני נכנס.
פנחס -כיצד מפרסמים לנוער?
יוני -לאחר שהדברים יאושרו תצא חוברת לתושבים.
קובי -אנחנו מפספסים  ,צריך לגבש את הנוער של כל המועצה .צריך לסבסד גם מדריכים
בקיבוץ סעד ועלומים .מרכז אזורי צריך להיות אחראי גם על מדריכי הנוער בקיבוצים וכך
יוכלו להתקיים פעולות משותפות אזוריות  .יחוברו קבוצות הנוער בין הקיבוצים למושבים.
יואל -צריך לחזק את נושא מועצת הנוער .כשהנוער חלק בלתי נפרד מהפעילות ,באים יותר.
יש לצ'פר את מועצת הנוער בתקציב מיוחד.
יוני -מלבד "סל פעילות" העלינו אופציה לגבות  ₪ 01-02לכל נער דרך הוועד .בכסף יוכלו
ל קבל כרטיס חבר והנחות בחוגים .בנות השירות הלאומי הם המדריכות ועובדות תחת
מחלקת נוער.
תמיר -יש לבנות "סל תרבות" ,יותר משמעותי ובהתאם לצורכי היישוב כולל התייחסות
לנוער.
מוטי -התפיסה הכללית מדברת על כך שלכל ילד ברשות יש מסגרת ומחנך בראשה .הרעיון
ליצור מקרה דומה בפעילות אחה"צ .גם במסגרת בלתי פורמאלית תהיה כתובת .ההורה
יידע מי האחראי הקבוע לבן שלו .ההורה יהיה יותר רגוע .זה העוגן החשוב לכל ילד ברשות.
אנו בעצם לוקחים אחריות על שעות אחה"צ .עד היום רכז שהיה אחראי על  051ילד אין
מצב שיכול היה לעקוב אחריהם .בקבוצות קטנות המדריכים יהיו מעורבים בחיי הילד ויוכלו
להשגיח ולהכיר ולעקוב אישית.
במרכז לוזאן ראינו שבני הנוער לא מגיעים הרבה לפעילות .על מנת להנגיש יותר את
הפעילות ,אנחנו נכניס פעילויות לתוך בתי הספר  .כך לדוגמה יתקיים חוג בנושא רפואה וכן
בנשוא המארזים הדיגיטאליים .המציאות הוכיחה שילד שמגיע הבית לא חוזר החוצה.
המטרה העליונה שהילדים יהיו כמה שיותר מושגחים.
איציק -חסר תזמורת  /להקה למועצה ,גאוות יחידה משהו מועצתי.
יוני -מופיע בתכנית לשנת .5102
איציק -מומלץ מאוד פעמיים בשנה מופע בדומה למופע שלומי שבת .זה היה מקסים.
החלטה -להוסיף את הקיבוצים לרכז האזורי.
החלטה -לקיים פעילויות ספורט בקרב הנוער ולהרחיב תחום זה בקרב קבוצת יעד זו.
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החלטה– עדכון המליאה לבדיקת סטאטוס של תכנית הנוער ,לקראת סוף השנה.
החלטה -דוברות המועצה תיתן דגש לשווק ופרסום תחום הנוער .הפעילות המפורטת
תישלח גם לחברי המליאה.
תמיר -יוני תודה רבה ויישר כוח .תודה רבה למוטי אדרי על העזרה .החל מהשנה אנו
נשקיע יותר עמוק בתחום החינוך.
תמיר -בחלק מבתי הספר ברשות אנו מרגישים נשירה .עלינו לטפל בנושא התדמית ולחשוב
כיצד מטפלים בעניין .באגף בנות אחוז הזכאות עומד על כ 52%-זכאות .אולפנת צבייה 011%
זכאות .אגף בנים -בעיה מבחינת זכאות ותפקוד .אין אלטרנטיבה אמיתית במענה לבנים.
בכדי ליצור חשיבה משמעותית ורחבה ,נפגשת קבוצת הורים כוועדה ליד ועדת החינוך.
קבוצת הורים נרתמה מתוך הצורך שעלה ,וזו תגבש רעיונות לפתרונות .רעיונות אלו יוצגו
בוועדת החינוך של המועצה.
דקל -חשוב להכניס בבתי הספר שלנו את כל נושא הכנה לצה"ל .גיוס ליחידות קרביות
באזורנו לוקה בחסר.
תמיר -אני מכהן כיו"ר ועדת צעירים במרכז מועצות אזוריות .בע"ה אנו נקים פה מרכז
צעירים משלנו ,אצלנו .אחד הדברים המרכזיים שיהיו בו יעסוק נושא הכנה לצה"ל .הנושא
אושר השבוע.
איציק -מה גובה המלגות וכיצד ניתן להגדיל את מעגל התמיכה?! .מושבי הנגב תורמת
סכום נכבד לטובת מלגות.
תמיר -גובה המלגה תלוי בשעות ההתנדבות ,התרומה לקהילה .גובה המלגות הכולל תלוי
בכספים שנצליח לגייס.
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תברי"ם-
מס'
תב"ר

נושא

1337

הצטיידות עוטף עזה

סכום

גורם מממן

פעולה
סגירה -העברת יתרות לקע"פ

913

הרחבה זמרת

200,000

הגדלה  -השתתפות
בעלים

הגדלה מכספי המתיישבים+
סכימת כל הכספים שהועברו עד
היום מהמתיישבים

1341

הסדרי תנועה עלומים

218,772

משרד התחבורה -
 498,691קע"פ -
84,616

הגדלת פרויקט

1313

תאורת ביטחון כפר מימון

137,405

משרד הביטחון

עדכון הרשאה תקציבית

1310

דרך ביטחון זמרת

170,000

משרד הביטחון

עדכון הרשאה תקציבית

1311

גדר ביטחון שובה

234,702

משרד הביטחון

עדכון הרשאה תקציבית

חדש

שדרוג מרכיבי ביטחון

15,000

משרד הפנים

חדש

רענון רכב ביטחון
בעלומים

135,000

משרד הפנים

חדש

רכישת רכב קב"ט

300,000

תרומה

חדש

מיגוניות -קרן היסוד

500,000

קרן היסוד

50

הרחבה שלב ב תושיה

1,500,000

משרד השיכון

918

מתקני משחקים

1,001,034

507

שיפוץ מבני חינוך

891,857

63

שיקום גינון

806,033

511

שיפוץ מבני ציבור
פיתוח חצרות ביה"ס
תושיה

577,373
352,584
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גן ממוגן תושיה

192,956

422

אוהל משה

186,411

818

תרומה  +קרן החלפת כלי רכב

הגדלת פרויקט

איזון התברי"ם מכספי הלוואה לכיסוי גרעונות עבר
( תב"ר ) 4186

7,419,127
סה"כ
תמיר -מבקש לחזק את רפי בביאן ומשפחתו .עם קבלת הגי'פ רכבו יועבר לחוליה הטכנית.
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בכבוד רב,
______________
תמיר עידאן
ראש המועצה

______________
נורית כהן-חדד
מזכירת המועצה
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