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 5פרוטוקול מס' 
 מישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום חמישי כב' אייר תשע"ג

(355512) 
 

תמיר עידאן, חיים לוי, פנחס דדון, מנחם מועלם, רחמים חלילי, משה טויטו, מאיר  משתתפים ה"ה:
אלבז, שושן כהן, קובי צור, אלי מוגרבי, עמוס ברט, אלי הנגבי, ניסים אוזן, יצחק אליה, יואל חדד, 

 גונן ברוכי, אבי דהן.
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 ה ה ח ל ט ו ת:
 דו"ח ראש המועצה .1

 
 .איחולי החלמה לאלי הנגבי 

 

  שבוע הבא אי"ה מתוכננת להתקיים פגישה במושב מלילות. אבקש  -ביישוביםביקורים
לדיון וכן, להעביר רשימת נושאים ו לתאם ביקורמכלל היישובים שטרם ביקרנו אצלם, 
 רשימה של מנהלי המחלקות שישתתפו.

 
 מר יוביל את התוכנית התחלנו לפני כשבועיים תוכנית אב בספורט,  -תכנית אב בספורט

 אצלםלם סיים תכנית אב דומה במועצה אזורית במרחבים, שתחום הספורט יע עילם.
לקבל  על מנתמפותח. התרשמותנו כי מדובר בבחור רציני. קיימנו עימו ישיבת התנעה 

 .ובבתי הספר בבתי התושבים גם יעבור הואנתונים מהשטח 
צים לעשות את אנו רוהיות ותוכנית. אני מלווה זאת אישית  יציג מס' חודשים בע"ה בתוך

 התהליך בצורה מסודרת.
 

 קיבלנו רכיבה על אופנייםמועדון " מים אלה מוקםיב – מועדון רכיבה על אופניים ,"
 עם הקמתו תצא הודעה לתושבים.תקצוב ממשרד התרבות והספורט. 

 
  החודש הזה היה משופע בתרגילי ביטחון. תורגלנו ע"י פיקוד העורף למצבי  -ביטחון

)חומרים מסוכנים(. פתחנו את מרכז  לחמה כוללת ואירועי חומ"סחירום שונים: מ
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ההפעלה. המאמנים הזרימו לנו הודעות צפופות ורצופות ע"מ לדמות מצב אמת' שאין בו 
 זמן להתארגן.

  .נלמדו ויתוקנוהפערים והבעיות 
 

 
הוצג לנו כי  -ערכות למצב חירום למקרה של דליפה5פיצוץ חומרים מסוכניםיבעניין הה

. ראינו סרטים קשים והמשמעות איזור התעשייהבעריית נתיבות יש חומרים מסוכנים בתוך 
 היא רצינית ביותר.של איום כזה 

 
בתיקי ההפעלה בתחום ושלנו במרכז ההפעלה  תפקודוכן ב החירום מצאנו פערים במחסן

לצורך העניין. פיקוד העורף הבטיח להקצות לנו כמה  ,י מציע לקחת פרויקטור, מאמןאנ -הזה
 לשעת חירום.ערכות היימי מילואים של המאמנים לקידום ה

 
חברת כחול לבן מנהלת ממרכז ההפעלה את מוקד החירום של המועצה וכן מוקד עירוני פרטי 

 פרטיים.עסקי הנותן שירות עבור המועצה ועבור קהל לקוחותיהם ה
אנחנו בחשיבה אחרת גם לגבי המוקד וגם לגבי מרכז ההפעלה. פיקוד העורף ומשרד הביטחון 

קיר מגן לחלונות,  :שפץ את המקוםמוכנים להשקיע פה כסף בשתי חלופות: האחת, ל
נו בוחנים בימים אלו את שתי החלופות. יש יתרון מקום חלופי חדש.  א  -השני טלפונים וכו'.
 .אנו נביא את הדברים לדיון במתחם צמוד למקום הפעילות בשגרה.למוקד ממש 

 
מבחינת תפקוד המועצה עדיף פה במתחם. יש בעיה עם חדרי מכלולים ועלות  –רחמים 

  .גבוה המיגון
 

השבוע ביום שלישי בבוקר היה חיסול. קיבלנו טלפון מהאוגדה הייתה הערכת -)המשך..( תמיר 
 אנו שמחים שבסופו של יום היה שקט וב"ה לא קרה כלום.מצב והייתה כוננות גדולה. 

 נערכנו להעלאת רמת הכוננות, ושבוצעו הערכות מצבכמובן 
 
 עמיקם קיבל מינוי נוסף, עוזר שר הביטחון לעניין כלכלה  – ביקור של עמיקם סבירסקי

 מרכיבי ביטחון .של וחברה. הוא הגיע בכובע 
י ביטחון, אם הורסים אותם ושופכים פסולת על לא ינתן תשלום למרכיב -על פי הגדרתו 

 הגדר כפי שהוא ראה בשובה וזמרת.
 

 ע"פ תחומים. מפורטת ההשתתפויות רשימת מצ"ב 
 

צריך לראות כיצד עושים תוכנית ב' לייתר היישובים. ליבנו עם העוטף, אך   – יצחק אליה
 לקאסם אין טווח. עד כה קיבלו רק בעוטף מה עם ייתר היישובים?.

 
היישובים שאינם הנושא עלה בישיבה, ביקשנו לקבל שערים מצלמות וכדומה,   – תמיר עידאן

צריך לראות איך נקראים ישובים לא מסווגים ומשרד הבטחון לא מתקצב אותם.  עוטף,
 עושים זאת, הנושא מונח על השולחן לטיפול.

 
 , טופל ויסגר בזמן הקרוב.תחנת הסעה במועצהמיגון  –נושא נוסף 

 
 יבוא, יצוא  ,מיסוי :כלים לחקלאות מתקדמת להקנותהרעיון  –" "חקלאים צעירים

נפתח את . 15/512-חקר. התוכנית נבנית, הדבר מתגבש אני מקווה שב ,רובוטיקה
 ההכשרה. 
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שלבים למימוש: גיבוש קבוצת התלמידים, השלמת התוכנית, מינוי פרוייקטור, אישור  
 תקציב מהשותפות עם פילדלפיה

 
 ביקור של משרד החוץ והחקלאות יחד עם אלי מוגרבי, שמלווה אותנו נערך  – משתלמים

המקומיים תוך  סייע לחקלאים, שאמורים לםייטנאמומשתלמים  111-בתהליך מדובר ב
 המשך לימוד והתפתחות אישית שלהם, נקווה שיאשרו לנו להצטרף כפיילוט.

 
ם לראות את אטנינוסעים לויב" "רמת נגשבוע הבא קבוצה של מו"פ  – אלי מוגרבי

 הסטודנטים שאמורים להגיע לארץ.
משתלמים. בספטמבר הם יגיעו לארץ  1,611 -התכנית של משרד החקלאות להביא לכאן כ

 ,משרד החקלאות מבקש מכל המשקים שיש להם עובדים זרים לצרף להם את המשתלמים
משתלמים במשק עם מגורים. הסטודנטים ילמדו במו"פ שלנו יום  3כשמדובר על מינימום 

משרד החוץ מבין את הרגישות בעניין וחשוב להם שנקרא  ימים בשבוע יעבדו. 5-בשבוע וב
להם סטודנטים ומשתלמים ולא עובדים זרים. אנו מתבקשים לקחת בחור דובר אנגלית 

 נוי פרוייקטור למו"פ ילווה את הנושא אורי אילן.בשלב זה, עד למישילווה אותם. 
 

יועברו המשתלמים לרמת נגב  –, במידה ותהיה הסלמה ת נגב יגבו אותנו בנושא הביטחונירמ
 עד יעבור זעם.

 
 היה מאוד נכון לעזור. יש פלטפורמה גאל סיור מאוד פורה.  - סיור של סגן יו"ר קק"ל

 אדירה אנו מעמיקים קשרים איתם.
 

 הסניף  סניף של האגודה למען החייל.יוקם מרכז צעירים ונוער ו מרכז הישגים"" בבניין
 יטפל בחיילים שלנו. ויעמיק את הקשר בין המועצה, בין האגודה, לבין החיילים.

 
 מתקיימת ישיבה תקופתית  – פגישת ראשי המועצות של העוטף עם נציגי משרד רוה"מ

 ם של כולנו במשרדי הממשלה.של פורום זה, אנחנו מתכננים סידרת ביקורי
 
 מו עור וגידים.רקהשבוע מונה מנכ"ל לאשכול בע"ה עכשיו הדברים י – אשכול נגב מערבי 
 
 היום הוא חבר בועדת כספים וועדת פנים. ,הייתה פגישה טובה – פגישה עם זבולון כלפה 

 לסייע למ.א. שדות נגב. יש נכונות ,תהיה כתובתזבולון פותח משרד בנתיבות 
 
  עובדים  /יוצאים לפנסיה,  2עובדים  13במחלקה ישנם  –סיור וחשיבה בנוגע למח' גינון

כולל מנהל מחלקה. עלות שנתית של המחלקה מיליון וחצי שקל. העבודה בעיקר במתחם 
 במוסדות החינוך, וקצירת מדשאות ביישובים ולאחרונה גם באזור התעשייה.והמועצה 

אם נפעיל את נושא הגינון באופן אחר, ת להיות שליש. העלויות יכולו ראשונית, הבבדיק
 ההפרשים ענקיים.

 
ממשפחות מצוקה. אנחנו רוצים להמשיך לדאוג חלקם תושבי המועצה והם עובדי מח' גינון 

מצב  .תוך שמירה על העובדים להם. צריך לצמצם את המחלקה ולצמצם את תחומי האחריות
 שממה ושיממון.נועם תושיה ך להיות. בי"ס הגינון במועצה לא קרוב למה שאפשר וצרי

, צריכים לתת 01%ובדים גם אם יש להם יכולת של ע 11אחרי שראיתי בשטח המצב לא טוב. 
 אחד. המשכורות האישיות שלהם נמוכות. אףאין בכוונתי לפטר  תפוקות אחרות. 

 למי שיש עצות מוזמן בבקשה!
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 לדעתי בהתחלה הקבלנים טובים ואח"כ כלום. – שושן כהן
 

 עובדים יכולים להחזיק את המחלקה 5-6 – תמיר עידאן
 בעוד שבוע וחצי נעשה סיור נוסף ונראה מה קורה. נבדוק היתכנות של הרעיון שדיברתי עליו.

 
 צריך לעלות כיתה בנושא הגינון. – יצחק אליה

 
 בהנחיה נכונה זה יראה אחרת. – תמיר עידאן

 
אנשים מסכנים, נושא עדין ואנשים עם מוגבלויות. אני מכיר את הצרות כיו"ר  – אלי מוגרבי

ועד עובדים לשעבר. הרעיון שלך לא רע לצמצום ורענון אבל לבד יהיה קשה. אולי צוות 
 לנושא, שווה לקחת מחברי המליאה.

 
 שמוכן להצטרף לעניין הזה ולסייע?.אם יש מי שמוכן מתוך המליאה  - תמיר

 יצטרפו ויבדקו את העניין באופן מעמיק. -סוכם כי החברים: משה טויטו, חיים לוי, יואל חדד 
 

 אני מציע להפעיל חברה כלכלית. – אלבז מאיר
 

 יש חברה כלכלית למועצה, היא קיימת וצריך להעיר ולהפעיל אותה. –תמיר 
 
 הוועדה  ה.ההתרשמות לא טוב ובסה"כ. יור באגף הבניםהוועדה הייתה בס – ועדת חינוך

  35%  -לימודים בבית הספר ציוני הבגרות נמוכים ביותר כ אווירתהתרשמה שאין 
 בלבד. עוד נאמר כי ישנה בעיה עם מס' מורים שאינם עושים עבודתם כראוי.

 
מקבל  ,מנהל מח' חינוך, הפיקוח מעורב עם מנהל בי"ס יושב ,דיון מאוד רצינייה מצד שני ה

 החלטות מושכלות נביא זאת לדיון בשולחן הזה.
לא רוצים  שהתושביםבי"ס הוא  נריה בנים"נושא כבד שצריך טיפול מאסיבי של כולנו. היום "

 זה חייב להשתנות.מצב ו להירשם אליו
 

נושא אגף הבנים בוער לנו ולכן אנו רוצים לתת תשומת לב ופוקוס לטיפול  – פנחס דדון
 בבעיות.

 
 ויציגזקות והחולשות שלהם. אם הצוות ישתף פעולה והצוות יודע מה הח – יצחק אליה

זו התוצאה של   (אי אפשר שנשקיע שם מאות שקלים)תוכנית פעולה המצב יראה אחרת. 
 החינוך שלנו.

 
 לפי המנהל יש לו תוכנית אופרטיבית לגבי אותם מורים. – פנחס דדון

 
הצוות ברובו משקיע הרבה, צריך לזכור שהמדובר )לעיל( בכיתה יב' שלא מגיעים  - חיים לוי

 לבי"ס בכלל בתקופת בגרויות. אנחנו צריכים לעזור לבי"ס להתרומם.
 

 גון חשמל וכדומה.צריך לשנות כיוון.  אפשר לכוון למגמה מקצועית, כ – יצחק אליה
 

 בהרחבה מצ"ב מסמך תמונת מצב -כיתות ז' עד יב'  - תמונת מצב הנוער ביישובים -תמיר
 יש ועדת היגוי שיושבת לראות איך לטפל בסוגיה הזו.
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לא רכז תרבות לא רכז נוער לא בני  ,אחר הצהרים בנוערישנם ישובים שאין שום גוף שמטפל 
 עקיבא ולא כלום.
נוער וכן רכזי נוער ותרבות ביישובים. הקליטה  מנהל תחוםתהליך לקליטת  אנו בעיצומו של

לעבור וועדה וההכשרה ייעשו בהתאם לכללי ונוהלי משרד החינוך. העובדים שיקלטו יתבקשו 
 של המשרד.

 
 גרעין נחל ומורות חיילות אם יקלטו רכזי נוער ביישוביםלסייע במשרד החינוך הבטיח 

 
 וחבל מאוד כרגע , לצערי אין דרישה גדולהלכאןח "פראנו מביאים את תוכנית  – פר"ח .

ניתן להירשם לתכנית אצל הגב' ₪.  0,111-במכללת ספיר לדוגמא אפשר להגיע למלגה של 
 פאולה קנטורי.

 
כמה   -המטרהפר"ח, גרעין נח"ל ,  ,שירות לאומי ,בכל יישוב יהיה רכז נוערהשאיפה היא ש
 עות אחה"צ.שיותר מענה לש

 
לאחד רכז תרבות ונוער למשרה  בני נוער 51התכנית, בשלב ראשון בישובים הקטנים עד 

 33חצי המועצה וחצי היישוב העסקה ע"י היישוב בהיקף של ₪  4,111 -שכר של כ אחת.
 שעות.

 
איך זה בחודש הבא אנו יוצאים לסייר בהר חברון ובמ.א.בני שמעון  ומטה יהודה, לראות 

 , יתרונות וחסרונות.ועצות דומות לשלנועובד במ
 

 בני עקיבא חלש מאוד באזורינו. ,לאומיהאנחנו מנסים לראות מה עושים עם השירות 
 

 .סופית נשמח לשמוע הערות תובנות והארות ואח"כ תתקבל החלטה
 
 סכום מלגות  , הבנק יתןהגענו לסיכום בפגישה עם נציגי בנק לאומי - תרומה לקהילה

 -ויכנסו איתנו לשני פרויקטים "יזמים צעירים" ו₪  51,111לסטודנטים בהיקף של 
  ."אחרי"

 
ילדים. כמות הילדים שלנו יותר גדולה מייתר  211במעגלים בטווח גיל זה יש מעל  – יואל חדד

דה היישובים. הדבר מצריך התייחסות תקציבית גדולה יותר מהמועצה עבור היישוב, וכן עבו
 .הרכזרבה יותר של 

 
 שתתאים לצרכים של הישוב. לכל אחד חליפה "לתפור"נצטרך  – תמיר עידאן

 
יש התארגנות בקיבוץ מבחינתי אל תיתן לי כסף. צריך לחלק את הטיפול  – עמוס ברט

לשניים. אלו דברים רציניים ועמוקים שדורשים תקציבים וסיוע. מועצה כמו שלנו צריכה 
 דרכים להגיע למוסדות שיכולים לעזור לנו.

 . מה משרדים שקשורים יעזרו3. מה אנחנו עושים? 1חייב דיון מעמיק בשאלות אלו: 
 לפריפריה וכיצד יעזרו לנו?. צריך ישיבות ספציפיות.

 
אני בהחלט מסכים, מדובר בנושא רציני המחייב דיון מעמיק לפני קבלת   - עידאן תמיר

 החלטה. כמו כן, אנו פונים לכל גורם אפשרי לקבלת סיוע בעניין.
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ם וכו' השבוע היה טורניר אליפות המועצה יכולתם לראות  התנהגות ילדי - קובי צור
היא , כי התנהגות מנחילים בבית. צריך עבודה בבתים אם לא יקבל בבית התשובה  הסופית  

 את הכיוון 
אז לא יעזור כלום במוסד. צריך לחשוב, איך אנחנו באוכלוסיה של כל המועצה, עושים עבודה 

 מקבילה.
 

 וצים בתי העלמין של המועצה נמצאים במצב מאוד לא מכובד, אנחנו ר - בתי עלמין
 להכניס נושא זה לסדר העדיפויות הדחוף שלנו.

יש תקציב שנמצא בקופה. רומן, המהנדס,  החל לעשות מפרטים לגבי בתי העלמין ביישובים 
 לתת מענה עזרה ראשונה לדברים דחופים.

 
אני נמצא הרבה בבתי עלמין. ואצלנו ליבי נחמץ. המועצה בשער הנגב ידעה  – עמוס ברט

 להוציא תקציבים מהמקומות הנכונים עפ"י לכבד את המקום.
 

בנושא בנים ממשיכים.  556512כנס בשיתוף איגוד הפועל מזרחי יתקיים אי"ה  -תמיר עידאן
 זמניםהנכם מו ירצה עו"ד יפרח בבית רבקה ואולי גם רשם האגודות.

 
 דוח ראש המועצה מאושר

 
 

 כמה מילים מנוח אלמסי על הצח"י )צוותי חירום יישוביים( בישובים
 
המצב באזורינו רגיש. חשוב לנו לערב אתכם כמנהיגי  -  נח אלמסי -צוותי חירום יישוביים .2

. הצח"י מורכב ממטה וצוותים נוספים: לוגיסטיקה צוות חירום יישובי –היישובים בצח"י 
דוברות וכיוצ"ב חשוב שתהיו חלק מהמטה. יש ישובים שצריך עזרה אנו מתקשים בגיוס 

 מתנדבים.
 

אנחנו עושים ערב הוקרה לצוותי הצח"י למי שעזר ב"עמוד ענן". הצח"י חשוב מאוד במלחמה 
ייתכן שיהיה מצב שלא ניתן להגיע ליישוב, ואנו מצפים מהצחי לתת את המענים הראשוניים 

לחודש.  36-אנחנו עושים הכנות והסברה בערב שיתקיים בקיבוץ עלומים בוההכרחיים. 
 אתם מוזמנים -בתכנית: ערב הוקרה, מופע אומנותי וארוחת ערב.

 
אם תוכלו לארגן לנו נשמח. נא  –אנו מנסים לאסוף מיילים וטלפונים בעיקר לחירום  -תמיר 

 להעביר את המיילים לאורי.
 

 . 1ול ועדת ביקורת מאושר פרוטוק – ועדת ביקורת .3
 

 מאושר –לוי לחבר ועדת ביקורת בתושייה יצחק הרב התווסף ועדת ביקורת תושייה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לוועדות בחינה מאושר כנציג ציבור –תקומה ממושב אבנר כהן   -נציג ציבור לוועדות בחינה  .4

: חנוך אורן, ליאור אברהמי, אלישע אלמסי, הבאים החברים ועדת ביקורת מלילות נבחרו
 רפי בנימין, חגית דוסטר.

 

, אורלי חדידה, יוני קאפח, כהן : אפרת אסרף נבחרו החברים הבאיםועדת ביקורת זרועה 
 עינב, שמרית אלבז
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  מאושר תקציב היישובים :מעגלים וסעד -תקציב יישובים מעגלים וסעד  .5

 
 .ועדת מכרזיםמליאה, מכרזים, ביקורת, ו. חקלאית, חינוך,  -אישור פרוטוקולים .6

אשפה.  במכרז פינויהחליטה לא לבטל את הזכייה של חברת "מיה"  ועדת מכרזים -עדכון
פעמים, והגיעה למסקנה כי החומר לא מבוסס מספק, זה שהתלונן  שלושהוועדה דנה בזה 

 .פרוטוקולי הוועדה וההחלטה מאושרים –חזר בו 
 

אירועים אלו היו מרגשים ומכובדים. נהננו מאוד  -יום הזיכרון, יום השואה, יום העצמאות החברים:
ביום העצמאות שנתן מענה לכל טווח הגילאים. הארגון התחנות החניות הכול היה מצוין יישר כוח 

 ותודה רבה לזרועה על השת"פ.  
 

 
 

 תבר"ים .7

 
 יםמאושרתברי"ם 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

___________            ___________ 
 חדד-נורית כהן          תמיר עידאן

 ראש המועצה                מזכירת המועצה  

מס' 
 פעולה גורם מממן סכום נושא תב"ר

17 
בינוי ביה"ס נועם 

 הגדלה משרד החינוך  2,459,609    יהיתוש

      -               שיפוץ בתי קשישים 61

 -לאזן ולסגור
יתרת להעביר 

 לקע"פ

1309 
שדרגו תחנות שאיבה 

   וקווי סניקה

רשות  070,47444
המים והביוב7 

הלוואה7  - 07,447444
 קרנות 047444

לתקן את חלוקת 
 ההכנסות

          

      2,459,609     סה"כ


