
  

  
  
  

  2010/321/פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  

  ראש המועצה  -    סיגל מורן      : נוכחים
  נציג שומריה  -    זבולון כלפה      
  נציג משמר הנגב  -     סיני פסל      
  נציג דביר  -     יאיר לוין      
  נציג תדהר  -    איציק אבוטבול      
  נציג כרמים  -    סטה'מוטי כוג      
  נציג להב  -     ניר זמיר      
  גבעות בר   -     קציראילן      
        
  נציג שובל  -    טובי שור      :נעדרים

  נציג בית קמה  -    איתי זיידנברג      
  נציגת חצרים  -    בתיה דויטש       
  נציגת ברוש  -    שולה גבאי      
  נציג תאשור  -      טל זמיר      
  נציג נבטים  -    נחמיה שחף      

  
  יועצים משפטיים  -   צביקי גבר ואורית     :משתתפים
  תקציבאית  -      נטע לי       
  מזכירת המועצה/אסטרטגית' מנהלת יח  -    הדרה גורפינקל      
  מבקרת  -    נירית שרייבר      
  רווחה' מנהלת מח  -    איריס עזרא      
  לפיתוח כלכלי' מנהל היח  -    דרור קרואני      
  גזברית המועצה  -    קר'לוין ריצנועה       

  
   :0103/ -  ו0102/   אישור פרוטוקולים - 1לסעיף 

  
  .קולים אושרו פה אחד הפרוטו

  
  : דיווחים – 2לסעיף 

מועצה אזורית בני שמעון משתתפת בצערה של משפחת שניר ושל קיבוץ בית קמה על מותו של דן שניר בתאונת  -
 .דרכים בצבא

על פניו נראה שהמאבק הפעם התנהל כראוי בשיתוף פעולה של כל זרועותיו של השלטון  – השלטון המקומימאבק  -
 . 2010 לשנת הודעה לגבי היקף המענקאנו אמורים לקבל  הפסח אחרי .המקומי

הפעילות הראשונה . קטוריון ראשונהי ישיבת דר.שמירו ו באופן סופיאושרוחברי הדירקטוריון החברה הכלכלית  -
   .ל היא המעבדה לשירות שדה"שהוחלט להעביר לחכ

 . אישור לתכנון בית הספר המועצתי השני בגבעות ברההתקבל  -

ת אישר את "מתקדמים יפה התמ. ת ושר נגב גליל" הנחת טקס אבן פינה במעמד שר התמ27/2 - ב– הנגב עידן -
  .  יזמים ראשונים עברו את השלב הראשון של המיון והופנו למנהל לחתימת חוזים4 - כ.להמשך הפיתוח' שלב ב

 

 . יאיר מעדכן שתבליני הנגב חונכים את המפעל החדש ביום רביעי הקרוב -
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  : סקירה על פעילות המחלקה לשירותים חבריים – 3לסעיף 

 לפי נושאים עבודת המחלקה מתחלקת. המערכתי והקהילתי,  בתחום הפרטניהמחלקה עובדת בכל אחד מישובי המועצה
פקידות ,  היתרבין, י החוק כוללים"הנושאים המחויבים עפ.  במועצהנושאים נוספים שפותחוו, המחויבים על פי חוק

טיפול בקשישים וסיוע חומרי לאנשים , טיפול באנשים בעלי צרכים מיוחדים, פקידות סעד לסדרי דין, סעד לחוק הנוער
  .בהתאם לתקציב המחלקה, הזכאים לכך

בשנה האחרונה התקבלה  .בתוך המחלקה ה נעשהלוהינ העמותה פועלת כבר שנים רבות אך –העמותה למען הקשיש 
מיכל  - נבחרה מנהלת לעמותה . ל"להשלים את ההפרדה ולמנות לה מנכ) הגופים התומכיםדרישת ל אםבהת(החלטה 
 לגבש נהלים ולתפקד מנהלהועד ל עוזרים, ימים אלו עסוקים בשאלה כיצד מבססים את העמותה ב.דלומי

  .ר"צעות ליומחפשים ה.לעבודה
  

  :תחומי עבודה של המחלקה 
 .בני ובנות המועצה ליווי והעצמה ל– ה"להבתוכנית  -

 בינוי קהילתי -

 .  מנסים להרחיב את הפעולות שלו–מרכז לגישור קהילתי  -

 המרכז לטיפול משפחתי -

 הבנה גדולה בישובים לגבי  היתה סביב עופרת יצוקה. קשה לתחזק את הצוות בשיגרה–י "צוותי צח -
  .י נוהל מובנה"עפמ ועבודה "עסוקים בבניית נוהל של צוות צח, הצורך בצוות

  
  . הכשרות נוספותי יש צורך ב" לגבי צוותי צח:אילן
  

  . סבירהלהחזיק את הצוותים ברמת מוכנות דואגים  ממשיכים את ההכשרות ואנו: איריס
  .ה"להב+  בינוי קהילתי –של המחלקהרוחב התחומי 

  .היקף העבודה נקבע על פי גודל הישוב, מנהלת מרכז גישור+ ס במחלקה " עו9
  

הוחלט יחד  ,ממושבי יחדיונערים של נשירת  50% -שהצביעו על כנתונים הלאור  –ה "תוכנית להבת מציגה א –גלית 
עם משרד והמחלקה יחד עם הוועדים . עם וועדי המושבים להוביל תוכנית שתעודד את הנוער להשלים את לימודיו

  .יש תוצאות מרשימותלתוכנית .  תוכנית שעובדת מזה שש שניםהתבנ, הרווחה
  .ית עובדת בשותפות מלאה של המחלקה לשירותים חברתיים ומחלקת החינוךהתוכנ

  
  :בבסיס התוכנית

  .תוכנית ומענה בתוך הקהילה -
 לימודיםבמעגל ה,  ההורים מחוייבים לטיפול משפחתי קבועמשפחתיבמעגל ה: ניתן מענה במספר מעגלים  -

, ניתנת עזרה לימודית פרטניתיש מעקב צמוד אחרי כל אחד מהילדים בשיתוף מלא עם בית הספר וכן 
במעגל הקהילתי עובדים עם הקהילה , אישיות וקבוצתיות לקידום הנעריםת ובני הגיל בונים תוכניבמעגל 

דביר ומשמר הנגב הצטרפו בשנה , להב, גבעות בר, שומריה. לחיזוק האחריות והמעורבות הקהילתית
, הישובים שלנו בכל קייםנוער חותי אצל בני סיכון התפת . דוגמא ברמת המועצההמודל מהווה . האחרונה

 . חשוב להעיז ולבדוק את המצבולכן 

  
  : סיגל

   .ה" משפחות בתוכנית להב62כיום יש . אליה צטרףרצון להאחד המדדים להצלחת התוכנית הוא ה -
בערך מחצית מהסכום מגוייס ממקורות ,  14,000₪ -ה כ"העלות הממוצעת של ילד בתוכנית להב -

 .חיצוניים

 .ה ועדיין לא ניתן מענה לכלל הצרכים"הוגדל התקציב של תוכנית להב, 2010בתקציב המועצה  -

  .מחד ומדדים לתמיכה מאידךצרכים ייתן תמונה כוללת למודל שהמחלקה עובדת בימים אלו על בניית  -
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כל ילד שלא מטפלים בו היום זה .  את הטיפול הנכוןלקבל תמונה אמיתית של צרכים בכדי לתתמדגיש את הצורך : סיני
  .  בעתידת מוניםויעלה לנו עשר

  
בינתיים עובדים על . במידה שנראה שאכן יש צורך בהגדלת התקציב נביא לדיון במסגרת עדכון תקציב חצי שנתי: סיגל

  .גיוס כספים נוספים ממקורות חיצוניים
  

של תרומה שגויסה מאבשלום הודות לתוכנית לילדים בניצני הנגב של ה בשנה האחרונה התחלנו בפיילוט :איריס
   . בהזדמנות זאת אנו מודים להם על תמיכתם. לשלוש שנים ₪ 50,000

  
  .מציע לפנות למשקי הנגב לגיוס כספים: יאיר

  
  : בינוי קהילתי

. לשירותים חברתיים' האסטרטגית ועבר למח'  ביחתחילתו. 2003 - תוכנית האסטרטגית מב שהחשיבה עליו החלהתחום 
המבנה של מחלקת ובישובים במהלך השנה האחרונה היו דיונים רבים במחלקה לבדיקת המודל לאור הצרכים הגדלים 

שעד היום טיפלה ס "עותפקיד ההפרדה בין המודל המוצע כולל הקמת צוות מקצועי לתחום הבינוי הקהילתי ו. הרווחה
  .י גיבוש סופיים המודל נמצא בשלב.אשר תמשיך לתת ביישוב מענים ברמה הקהילתית, גם בנושא זה

  
  .  הקבוצה שותפה לגיבוש המודל, פועלת קבוצת עמיתים עם נציגים של רוב הישובים

  
  :ם " אישור תברי– 4לסעיף 

  
  . הוצאות עד כה / הכנסות עד כה : לבקשת המליאה הוספו שתי עמודות  

     

 ס מבואות הנגב"יפוצים בביה ש1096ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   828,416 קרנות הרשות

      

828,416    

    -  עבור אסבסט 255,744 משרד החינוך

       1,084,160 כ"סה

       500,000 הגדלה משרד החינוך

 300,000- הקטנה קרנות הרשות

תה פ הגדלה שנעש"החזר לקע
     8/09במליאה 

   1,284,160 כ "סה

      

828,416  

      

983,394  

     

    החלפת אסבסט ניצני הנגב1229ר "תב

       :ר חדש"תב

  639762   114,900  משרד החינוך

  67920   114,900 כ"סה

     

    החלפת אסבסט בגן חצב1230ר "תב

       :ר חדש"תב

     90,400 משרד החינוך

     90,400 כ"סה
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 ס נווה במדבר" פירוק והחלפת אסבסט בביה1217ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

    -    434,800 משרד החינוך

       434,800 כ"סה

       82,700 ךהגדלה משרד החינו

    -                 517,500 כ"סה

      

310,555  

     

   2010 רכב להסעת תלמידים פרוייקט 1231ר "תב

       :ר חדש"תב

     926,884 משרד החינוך

     208,330 קרנות הרשות

     1,135,214 כ"סה

     

  פיתוח מגרשים בגבעות בר992ר "תב
הכנסות עד 

 כה

צאות עד הו
 כה

         :מאושר עד כה

   3,850,000 משרד השיכון

   

2,707,500    

   1,169,000 מוסדות ותרומות

      

780,093    

הכנסות בעד עתודות לטובת 
   10,108,601 משלמים

   

9,615,233    

       15,127,601 כ"סה

 1,000,000- הקטנה מוסדות ותרומות

פ "יתוח שצר פ"תיקון והעברה לתב
     מרכזי ופארק בגבעות בר

   14,127,601 כ "סה

 

13,102,826  

 

14,377,779  

     

  תכנון ביוב ביחדיו859ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   12,500,000 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   

9,228,284    

   2,500,000 מוסדות ותרומות

   

2,282,382    

    -  134קרן ביוב מוקד מיון  955,021 קרנות הרשות

   15,955,021 כ"סה

        

15,000    

 800,000 הגדלה מוסדות ותרומות

 לפתרון 4269הסבת מענק תגבור 
     ש נתיבות"קצה מט

   16,755,021 כ"סה

 

11,525,666  

 

12,480,687  
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  ביוב בדביר1048ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   3,655,000 מלוות מבנקים ומוסדות אחרים

   

3,679,389    

       3,655,000 כ"סה

הגדלה מלוות מבנקים ומוסדות 
 1,530,000 אחרים

) נבטים (4333הסבת מענק תגבור 
     מערכת הביוב בדבירל

   5,185,000 כ"סה

   

3,679,389  

   

3,782,682  

     

  תוכנית מיתאר לשטחים פתוחים973ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

   200,000 קרנות הרשות

      

200,000    

   133,000  משרדי ממשלה

        

57,700    

   166,000 ת מוסדות ותרומו

      

166,000    

   150,000 משרד הפנים

      

150,000    

       649,000 כ"סה

       150,000 הגדלה קרנות הרשות

   799,000 כ"סה

      

573,700  

      

490,953  

     

  מתקן טיהור שפכים בשומריה1036ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 
 כה

         :מאושר עד כה

    -    4,500,000 משרד השיכון

       4,500,000 כ"סה

     רשות המים בגין פדיון קרקע 3,700,000 הגדלה מוסדות ותרומות

    -                 8,200,000 כ"סה

   

4,334,399  

     

    בוסטר ביער להב1232ר "תב

       :ר חדש"תב

     120,000 מוסדות ותרומות

     120,000 עליםהשתתפות ב

     240,000 כ"סה
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    תקציב פיתוח דביר חדש1122ר "תב

       :ר חדש"תב

     233,834 קרנות הרשות

הכנסות בעד עתודות לטובת 
     25,632 משלמים

     259,466 כ"סה

     

     

  תקציב פיתוח דביר- 1112ר "סגירת תב
 יתרת סגירה הוצאות הכנסות

                                 1,954,206      952,684  

                               

1,001,522  

 פ " יתרה חוזרת לקע    

בהתאם לבקשת הקבוץ 
, ולהחלטת ראש המועצה

ש " אל767ישמש סך של 
מיתרת הסגירה לתשלום בגין 

  קבוץ-היטל הביוב
 

  
  

  .רכישת אוטובוס נוסף והחלפה של אוטובוס ישן) שנה שלישית ברציפות(משרד החינוך אישר השנה  : 1231ר "תב
 בכדי להשלים את התוכנית בכפוף, מתקציבי הקרן לפיתוח ₪ 200,000ר של שטחים פתוחים בסך "הגדלת התב

  . להערות שהתקבלו
  

בהתאם לבקשה לאשור ראש המועצה .  הישוב ביקש לשלם בגין היטל הביוב מתקציבי הפיתוח–תקציבי פיתוח דביר 
ר תקציב "כמו כן מובא לאשור פתיחת תב,  לסגירה1112ר "לפיכך מובא תב. ר הפיתוח"י סגירת תב"ניתן לבצע זאת ע

 וכוללים את חלוקת תקציב פיתוח 12/2009יב כפי שאושרו במליאה פיתוח חדש לישוב אשר כולל את שינויי התקצ
2010 .  

  
  .ם אושרו פה אחד"התברי

  
  !ראש המועצה מאחלת לכל חברי המליאה ותושבי המועצה חג שמח.  הרמת כוסית לחג הפסח– 5לסעיף 

  
  
  
  
  
  
  

  :רשמה                    
           הדרה גורפינקל                   

  
  
  


