
                  
  אזורית בני שמעוןמועצה 

  31.12.09ועצה מיום ישיבת מליאת ממ פרוטוקול

   0911/' מס
  

  ראש המועצה  -    סיגל מורן    :נוכחים
  נציגת חצרים  -    בתיה דויטש    
  נציג להב  -     ניר זמיר    
  נציג משמר הנגב  -     סיני פסל    
  נציג כרמים  -    סטה'מוטי כוג    
  נציג גבעות בר  -    אילן קציר    
  אשורנציג ת  -      טל זמיר    
  נציג שובל  -    טובי שור    
  נציג שומריה  -    זבולון כלפה    
  נציג תדהר  -    איציק אבוטבול    
  נציג דביר  -     יאיר לוין    

  
  נציג נבטים  -    נחמיה שחף    :חסרים 

  נציג בית קמה  -    איתי זיידנברג    
  

  כרמים  -    יורם סהר  :משתתפים
  להב  -    משה תייר    
  נבטים  -      גבי בחן    
  נבטים  -    אברהם אור    
  משמר הנגב  -      איתן    
  חצרים  -    עופר שפרוני    
  להב  -      ארנון    
  להב  -    אייל זמיר    
  בית קמה  -      הקטור    
  תאשור  -    דוד ואזנה    
  מועצה  -      נטע לי    
  מועצה  -    הדרה גורפינקל    
  מועצה  -    קר'ריצ-נועה לוין    
  מועצה  -    איריס עזרא    
  מועצה  -    דרור קרואני    
  מועצה  -    גריהודה נ    
  מועצה  -    לה בלואין'שרה    
  מועצה  -    יוסי טוביאנה    
  מועצה  -    ישראל עמישי    
  מועצה  -    איציק אליה    
  מועצה  -    עידו רובינשטיין    
  מועצה  -    שמעון פישלי    
  יועץ משפטי   -    לירון קמפו    
  מועצה  -    דוד פרייברג    
  מועצה  -      נועם רז    
  מועצה  -    ניצן דואניס    
  מועצה  -    אורהמשה     
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  : דיווחים – 1לסעיף 

  
לאחר פניה של .  את המרכזהפעילוו אלון 'במהלך השנים האחרונות קיבוץ להב יחד עם עמותת ג: ו אלון'מרכז ג -

. לכדי הסכם" יבשיל" הנושא יגיע לדיון במליאה ברגע שהמהלך .להב החל תהליך של העברת המוזיאון למועצה
 ." תיירותיכמרכז חינוכי "ו אלון מתוך חשיבה על עתיד המרכז'חשיבה בנושא גיום בפברואר יתקיים 

 

יש צוות הקמה שנפגש . ס" התקבלה תשובה חיובית בנוגע להקמת ביה–אישור להקמת בית ספר שני בגבעות בר  -
 .פעם ראשונה

 

 לאשר את סיום עבודתו )בקשתו של גילי ( חברי המליאה מתבקשים . פרידה מגילי שמסיים את תפקידו במועצה -
 .של גילי מולכו מזכיר המועצה בעשור האחרון

  
  . אין מתנגדיםפה אחדמליאת המועצה מאשרת 
 

   .0910/' מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס
 

) לכשתקום (החברה הכלכלית הועדה לתכנון ובניה הסבר על אגפי המועצה ניתן את מבנה המועצה וסיגל מציגה  -
 .והמבקרת

 .  הדרה גורפינקל- מינוי מזכיר מועצהמבנה החדש מתבקשת המליאה לאשר בהתאם ל -

  
  . אין מתנגדיםפה אחדמליאת המועצה מאשרת 

 

ההסכם אחרי דיונים רבים על ההסכם דובר זמן רב כפי שידוע לחברי המליאה  –ש "חתימת ההסכם עם עיריית ב -
 . בכדי לתת לו תוקףאת ההסכם  הסכם מליאת המועצה נדרשת לאשרבהתאם לתנאי ה. נחתםש "עם ב

  .ש" לאשר את ההסכם עם ב- הצעת החלטה
 

 . את ההסכם אין מתנגדיםפה אחדמליאת המועצה מאשרת 

 

" הזדמנויות" בנושא 8/1 – מתקיים השנה במושב תאשור ביום שישי –השמיני של בני שמעון מפגש התושבים  -
 . נוכחות חברי המליאה במפגש חשובה

  
  :  2010 ויעדים מרכזיים לשנת 2009שנת  סיכום – 2לסעיף 

  
הקשיים שהיו השנה בשמירה על  ובנוסף את 2009הנקודות המרכזיות בשינויים של תקציב סיגל מסבירה את  -

, כאשר חלקו הגדול של תקציב המועצה כבר מומש, כאשר ברבעון האחרון של השנה, מסגרת תקציב המועצה
 . מודגשת החשיבות הרבה בפיתוח מקורות כספיים נוספים למועצה.₪ן  מליו2.5של קיצוצים הודיעה הממשלה על 

  

 החלה במליאה בה הציגו 2010הכנת תוכנית העבודה ותקציב . 2010על היעדים המרכזיים לשנת  מצגת הצגת -
היעדים שהציבו הישובים  תוכנית העבודה מבוססת במידה רבה על .ישובי המועצה את רצונותיהם לשנה הבא

 .ובדו לתוכנית עבודה על ידי עובדי המועצהלמועצה שע

  
  :לפי נושאיםהיעדים המרכזיים 

  .תוכנית אסטרטגית לחמש השנים הבאות
   

  .מבקש להביא את החשיבה על התוכנית האסטרטגית לדיון במליאת המועצה באופן שאינו רק אישור הצעה: טובי
  . הדיון יהיה פתוח לחברי המליאה. יה לדון עליה להבנתי יש צורך בהצעה וקונספט לתוכנית בכדי שניתן יה: סיגל
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  : חינוך 
  לתפקיד רובינשטיין נבחרה ליאור . המחלקה עברה שינוי פנימי שבמהלכו התבצעו שינויים פרסונאליים וארגוניים -

נבחר מכרמים  אמיר ברזילי.  ואת עבודתה במועצהמסיימת את תפקידהחכים  רינת .המחלקה מנהלנית –חדש 
  .נבחר לניהול תחום החינוך הבלתי פורמאלי, מבית קמהירון שיפוני . לניהול תחום הגיל הרך

 .ס החדש תתקבל על ידי מליאת המועצה"אזורי הרישום לביההחלטה על  –ס שני של המועצה "הקמת בי -

חברתי במבואות הנגב המגמה היא הרחבת המרכז ה.  התחום שבו יושם דגש והמון מאמץ–תחום חינוך חברתי  -
  .  כרגע אין הגדלת התקציב לישוביםוביצוע עבודה בתוך הישובים

  
  ?נשאלת השאלה האם מחזקים כל ישוב או מחזקים מרכז אחד : ניר

  .בדרכים אחרות  גםתהדגש על החינוך החברתי יכול להיעשו, לא הוגדלו תקציבים גם במרכז לחינוך חברתי: סיגל
  .כלי של מנהיגות הנוער המועצתיתהמספיק לא מנוצל : סיני

  
  :שירותים חברתיים 

למרות שעלה צורך כרגע בתקציב , סקירה של יעדי המחלקה בנושא של ליווי וחיזוק עבודת תחום הבינוי הקהילתי -
 .אין סעיף נוסף

  
  .לדעתו חבל, אין בתקציב סעיף נוסף לבינוי הקהילתי: סיני

  .חייבים לראות את הקשר בין התוכנית לתקציב, גליםיש הרגשה שאנחנו עובדים בשלושה מע: בתיה
בעקבות המודל החדש שמתהווה לבינוי הקהילתי נביא לדיון גם אישור לתקציב , במידה ונחליט במהלך השנה: סיגל

  .רזרבה הסעיף  לפעילות זו מתוך
  

  :מוניציפאלי תחום  
תעשה בחינה מחודשת . חום מוניציפאלי למועצהלמנות מנהל ת, להוביל מהפכה בתחום הכוונה , בניה מחדש של התחום

  ". סל השירותים"של 
  .הם ייעשו,  מבקש שבדברים שאפשר להתחיל לטפל מחר בבוקר- טל זמיר

  . זו רוח הדברים שמובילה אותנו-סיגל
  . ההערכות של המועצה צריכה להיות רצינית ועם הפנים קדימה בתחום המוניציפאלי-ניר

ממליץ לשתף את . רותים מהמועצה תוך ניצול יתרון לגודליהיה שמח לקבל יותר ש, הקיבוץ בתור נציג - עופר שפרוני
  .נציגי הישובים בחשיבה בנושא

 1/3- מהחל המוקד הבטחוני יתחיל לעבוד ה.  שעות ביממה24 שבטחוני שיהיה מאוי+ י הקמת מוקד פניות אזרח -
  . 1/5-האזרחי ב

  
מועצה האזורית המשותפת עם תבחן את היתרונות והחסרונות בועצה מה. גם בתחום הזה נדרש שינוי - שרותי הדת

  . ויגבש המלצההנושאשילמש את ) איציק ואברהם אור, זבולון( הוקם צוות חשיבהלצורך כך .מרחבים
  

  :פיתוח כלכלי ותיירות
   .  תיירות ויזמות  במשרה מלאהמתוך מטרה לקדם את נושא התיירות במועצה התחיל לעבוד מנהל תחום

במהלך חודש ינואר החברה .  שני תנאים לא הושלמו-  הם הפעלת החברה הכלכליתיסקירה של יעדי המחלקה בינ
  .כל מהלך יובא למליאה כדיון נפרד. הכלכלית תופעל

ניהול החזרתו ל יובא לדיון אפשרות –ו אלון 'מרכז ג . מחזור הפעילות מקווים לעלות את -  ה לשירות שדההמעבד
  .עילותמועצה והרחבת פה
  
  

  .של המשרד להגנת הסביבה" קרן הניקיון"מסגרת נת בקשה לתוכנית אב לנושא סביבה בכ ה:סביבה
  

 "סט"המהלך שהמועצה רוצה להוביל הוא יצירת .  ועדה מקומית לתכנון ובניה וגיוס משאבים לשיקום תשתיות:הנדסה
  .של מסמכים ותוכניות שאפשר יהיה לגייס להם מימון
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  .2010לשנת תוכנית העבודה אישור : הצעת החלטה
  

  .2010מליאת המועצה מאשרת את תוכנית העבודה לשנת 
  

  :2009 סיכום עדכון תקציב - 3לסעיף 
  

  . על ידי נועה2009מוסברים הנקודות המרכזיות בשינויים של תקציב 
  .2009חלקות בתקציב אי עמידת המ/ המליאה תקבל סקירה על עמידת2009בסגירת תקציב : בקשה

  
  . ₪ 125,055,959עומד על  2009לשנת התקציב המעודכן 

  
  .₪ 125,055,959 בסך 2009התקציב המעודכן לשנת מליאת המועצה מאשרת את 

  
  
  
  
  
  
  
  

  :רשמה                
           הדרה גורפינקל               

  
  
  
  


