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ישיבה זו התקיימה בקבוץ רוחמה

על סדר היום:
 .1סיור בקבוץ רוחמה והצגת הקבוץ ע"י עוזי הניג ,מנהל הקהילה.
 .2אישור סיכומי ישיבות מליאה :מס'  6/10מיום 10.6.2010
ו-מס'  7/10מיום .7.7.2010
 .3מסירת מידע.
 .4נוהל תמיכות במוסדות ציבור :המלצת הועדה המקצועית לתבחינים לשנת
.2011
 .5דו"ח על עבודת "צוות התיאום הנהלה-מליאה".
 .6עדכוני תקציב.
 .7מדיניות התרבות בשער הנגב.
 .8שונות.
פירוט הסעיפים:
 .1סיור בקבוץ רוחמה והצגת הקבוץ ע"י עוזי הניג ,מנהל הקהילה:
חברי המועצה התארחו בקבוץ רוחמה ובמהלכו סיירו באזור בתי הילדים
והשקיפו על אזור ההרחבה הקהילתית כאשר ניתן היה לראות התחלות
בנייה של מספר בתים בשכונת צב"ר 20 ,משפחות של בנים שבונים את
בתיהם בקבוץ.
לאחר מכן התכנסו במועדון לחבר ושמעו מפיו של עוזי סקירה על הקבוץ:
• נתונים דמוגרפים ) 180חברים ,מתוכם  100פנסיונרים ו 50-לקראת
פנסיה(.
• צמיחה דמוגרפית )שכונת בנים ,בנים ב"עצמאות כלכלית" ,הרחבה
קהילתית(.
• מערכת כלכלית – ענפים ,תשתיות.
• מערכת קהילתית – סיעוד ,בריאות.
• תוכניות לעתיד.
אבישי:

השינויים שחלו בשנים האחרונות הפכו את רוחמה למקום
אטרקטיבי לצעירים אך קשה למבוגרים .הדבר מתבטא בעיקר
בכל הקשור לתשתיות מתיישנות ותנאי מגורים לא מותאמים
לצרכי המבוגרים.
באשר למצב הכלכלי :רוחמה תלויה בחקלאות ומספיקה שנת
בצורת בכדי לפגוע בשליש מההכנסות.
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עוזי:

העובדות שצויינו על ידי אבישי נכונות אך רצוי לראות גם את
המגמות החיוביות שמתרחשות במקביל.

אלון:

מודה לעוזי על הסקירה .כל היישובים עברו שנים קשות אך רובם
ככולם התמודדו עם הקשיים ,כל אחד על פי אופיו ומצבו ,ולבסוף
מה שהכריע היא המחוייבות של החברים למקום .לרוחמה ישנם
יתרונות עצומים ומסורת של עשייה .כולנו משוכנעים שאלה יסייעו
ליישוב להתפתח ולשגשג .המועצה תמשיך לעמוד לצדו לסייע לו
להשיג מטרותיו.

 .2אישור אישור סיכומי ישיבות מליאה :מס'  6/10מיום 10.6.2010
ו-מס'  7/10מיום :7.7.2010
הסיכומים הנ"ל אושרו ללא הסתייגויות.
 .3מסירת מידע:
א.

פתיחת שנת הלימודים תשע"א:
אריה חודרה ,מנהל מח' החינוך מסר נתונים אודות מספר התלמידים
שמתחילים ללמוד בשנה זו בכל שכבה ושכבה.
עדו:

מבקש לדעת כמה כתות לא תקניות נוספו ומהן העלויות
הכרוכות בכך?

אריה :על פי דרישת "פורום הורים" ,נוספו  2כתות ע"מ לרווח את
מספר התלמידים בכתות .שינוי זה בא על חשבון נושאים
אחרים ,ללא תוספת תשלום של ההורים או של המועצה.
עדו:

סבור שאין זה מתפקידו של "פורום הורים" לקבוע מדיניות .לא
רואה סיבה לפתוח כתות לא תקינות.

אלון:

קיימת מגמה להוריד את עלות שכ"ל .השנה ההורים ביסודי
משלמים  ₪ 200פחות .סבור שקביעת מדיניות מתואמת
ומוסכמת עם "פורום הורים" מהווה בסיס חשוב בהתנהלות
המערכת .אם המליאה סבורה אחרת ,נקיים דיון מסודר
בנפרד.

ב.

הרכב ועדות המועצה:
אלון מסר דיווח על התקדמות הנושא – במליאה הבאה נביא לאישור
את ההרכבים המוצעים.

ג.

עמותת הספורט:
אופיר ליבשטיין ביקש לקבל פרטים אודות השינויים שבוצעו בהיקף
המשרה של מנהלת העמותה.
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אלון:

הילה ,מנהלת עמותת הספורט ,פנתה עוד לפני זמן רב
והציגה את הצרכים בכח אדם בניהול המערכת לאור ריבוי
המשימות והתוכניות שיש לבצע.
הנושא התעכב ,כאמור זמן רב ,אך כעת הוחלט על ידי
הנהלת העמותה לאשר שינוי פנימי במערכת כך שהילה
מתחילה לתפקד בהיקף משרה של ) 100%לעומת  (50%החל
מה .1.9.10-המשמעות הכספית של השינוי הינה תוספת
עלויות מזערית של כמה אלפי שקלים לשנה וזאת מכיוון
שנעשתה תוכנית התייעלות ונחסכו הוצאות במשרות שונות
שהיו קיימות עד כה .ראוי לציין שהילה שימשה כקב"סית של
מערכת החינוך בחצי משרה .נושא זה מטופל ע"י מנהל
מחלקת החינוך מול משרד החינוך.

אופיר :מספר אנשים פנו אליו וביקשו לקבל מידע .סבור שישנה
חשיבות בהבאת מידע בנושאים כאלה לידיעת המליאה.
אלון:

ד.

שליחות קצרה:
אלון:

ה.

"צוות התיאום הנהלה – מליאה" אמור לבדוק ,בין היתר,
הקשר בין המליאה לבין העמותות .בקשתו של אופיר
ממחישה את הצורך בהגדרת הקשר ומבליטה את המורכבות
של המערכת.

לנוכח האפשרות לגייס סכומי כסף רציניים בארה"ב לטובת
ביה"ס התיכון החדש ,הועלה הרעיון לבקש משי חרמש
לנסוע למספר ימים בשם המועצה וזאת ע"מ לנצל את קשריו
הרבים והטובים של שי עם גורמים שונים במדינה זו.
שליחות זו לא תצא לפועל בעיתוי הנוכחי אך יתכן שבעתיד
הנושא יחזור להיות אקטואלי ואז נפנה אליו פעם נוספת.

הסכם בין שער הנגב לבין העיר קונגלב ,שבדיה:
אלון:

ההסכם עם העיר השבדית נולד בתווכה מתוך יוזמה חינוכית
של מיכל ווסר ,מורה להיסטוריה בתיכון .אין בו כל מחוייבות
כספית מצדנו .יתכן שבעתיד יתקיימו חילופי תלמידים .שגריר
ישראל בשבדיה הביע את תמיכתו הנלהבת בקשר.
• צילום מההסכם נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.

ו .נשיא המכללה האקדמית "ספיר":
בתשובה לשאלתו של אריה דותן ,אלון מעדכן :לצערנו ,למרות כל
התוכניות והכוונות הטובות ,פרופ' איליה הגיע למסקנה שלא יוכל
לממש את תוכניותיו והחליט להתפטר .בחירתו של נשיא חדש
מטופלת על ידי הגורמים המוסמכים לכך במכללה.
כל סעיפי המידע אושרו.
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 .4נוהל תמיכות במוסדות ציבור – המלצות הועדה המקצועית
לתבחינים לשנת :2011
• רשימת התבחינים נשלחה לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
אליהו:

בישיבת המליאה  5/10מיום  ,6.5.10אישרה המליאה את
התבחינים לבקשות תמיכה עפ"י נוהל תמיכות לשנת .2010
על פי הביקורת שערך המבקר מטעם משרד הפנים ,יש לאשר
את התבחינים לשנת  2011עד ה .1.9.2010-מליאת המועצה
מתבקשת לאשרר אותם.

החלטה :מליאת המועצה מאשררת את התבחינים לבקשות תמיכה
גם לשנת .2011
 .5דו"ח על עבודת "צוות התיאום הנהלה – מליאה":
• סיכום פגישת הצוות מיום  23.7.10נשלח לכל חברי המועצה מבעוד
מועד.
עודד:

מוסיף פרטים על אלה הרשומים בסיכום הנ"ל.

עדו:

מבקש לדעת אם הדיון על התקציב לשנת  2011יתקיים בשתי
קריאות.

שמעון:

מסביר את הקושי האוביקטיבי – שער הנגב היא מועצה שתלויה
בתקציבי מדינה – לפני חודש ינואר אנחנו לא יכולים להצביע על
המקורות כי הם אינם ידועים.

אבישי:

סבור שהדיון לא אמור לטפל במספרים אלא בעקרונות.

עדו:

הכוונה היא לתת כיוונים ולסמן סדרי עדיפויות .ב 31.12-אין על
מה לדון.

בטי:

ראוי לזכור שחלק מהתקציב הן התחייבויות שלא ניתנות לשינוי.
הדיון הוא רק על החלק "הפנוי".

סיכום:

אלון מציע לשקול את מה שנאמר בהקשר לדיון על התקציב
ולהביא את הנושא לדיון בצורה ההגיונית ביותר שתיראה לנו,
לנוכח המגבלות.

 .6עדכוני תקציב:
• חומר רקע נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד )מצ"ב(.
שמעון:

סוקר בהרחבה את הסעיפים בתקציב שהועברו לשלב ב' וכן
המקורות הכספיים אשר מאפשרים לבצע חלק מהסעיפים הנ"ל.

לאחר דיון קצר ,עדכוני התקציב אושרו פה אחד.
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 .7מדיניות התרבות בשער הנגב:
• חומר רקע נשלח לכל חברי המועצה מבעוד מועד.
חזי בוצר :מציג באמצעות מצגת את עיקרי התהליך האסטרטגי שנערך
לאחרונה .התהליך התבצע על רקע השינויים שחלו במהלך
השנים באזור והמחייבים התייחסות מחודשת לכמה סוגיות.
אופיר:

•
•

מברך על ההחלטה להקים הנהלה ציבורית – חשוב להביא
את הנושא לידיעת הציבור :עצם קיומו של התהליך ומי
מעורב בו.
חשוב לייצר מדדים שיאפשרו לעקוב ולבדוק מה נעשה.

אבישי:
•
•
•
מרווה:
עדו:

פעם היה כאן שמח ,היום עצוב כאן .לא ברור מה קרה
בשנים האחרונות.
אין במסמך לו"ז לכן קשה לעשות בו שימוש.
אין כאן לחץ להשיג תקציבים לטובת התרבות – לא סומך
על המתנ"ס.

יש להביא את נושאי הליבה לדיאלוג ביישובים.
•
•
•
•

מהמסמך הזה לא ניתן להבין מה הולך להשתנות.
בלי פירוט תקציבי ,אין טעם לכל הדיון.
למה התרבות מטופלת באמצעות המתנ"ס – מהו הערך
המוסף?
סבור שרוב התקציב צריך להיות מופנה ליישובים תוך
צמצום המנגנון האזורי.

ניסן:

רצוי להגדיר את חלקו של המתנ"ס במכלול הכללי של
פעילויות התרבות המתקיימות באזור.

עודד:

מוסיף הסברים על התהליך שבוצע.
עלינו לתרגם את נושאי הליבה לתוכנית עבודה.
•
מציע לחזק את הקשר בין המועצה לבין המתנ"ס ולא
•
לנתקו – בזמנו הוחלט על ביזור.

אלון:
•
•
•

נעשה כאן מהלך נכון וחיובי – המתנ"ס הוא ,בין היתר,
הזרוע שלנו בנושא התרבות.
ישנה הנהלה ציבורית מחוייבת לנושא – עלינו לקבל
החלטה לגבי רמת הפירוט שאנחנו יכולים/רוצים להקדיש
לכל נושא ונושא.
מברך על העבודה ומבקש לאשר את הדו"ח.
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חזי:

מוסיף הסברים על השינויים שחלו במשך השנים ושהניעו אותו
לעבור ממצב של "שלטון יחד" שבמסגרתו הוא קבע וביצע את
מדיניות התרבות באזור ללא שותפים ,למצב שבו קבוצה גדולה
של אנשים עוסקת בתרבות ומשפיעה על המדיניות.

בטי:

על כולנו להפנים שהכל הולך ומשתנה בקצב מואץ .אנחנו
נמצאים בתקופת מעבר ולספק את רצונותיהם של כולם ,זו
משימה בלתי אפשרית.
אין לנו סיכוי להתחרות עם המרכזים הגדולים – הכל נגיש,
•
הכל בהישג יד ויש לתת לכל אחד לצרוך את התרבות
הנראית לו מתאימה לטעמו.
למרות זאת ,סבורה שנותרה מטרה אחת משותפת לכולם:
•
לחגוג את "חגי ישראל" ביישובים!

אליהו:

•

•

מונה מספר סיבות שעודדו אותנו בזמנו להקים עמותות
ולפעול באמצעותן בתחומים שונים ,ביניהן :עלויות כרוכות
בהעסקת עובדים )פנסיה תקציבית(; אי-תלות בהסכמים
קבוציים; ביזור ושיתוף אוכלוסיות נוספות; גיוס תרומות;
שת"פ מקצועי עם גורמים נוספים )במקרה זה החברה
למתנ"סים(.
באשר לדיון על התרבות ,מבקש לתמוך בגישה של בטי
ולראות בקיומם של לפחות חלק מ"חגי ישראל" המרכזיים,
דרך למימוש תרבות אזורית ראויה.

סיכום:
•
•
•

בדיון על תקציב המועצה לשנת  2011תוצג מסגרת התקציב של
התרבות שאמורה להמחיש את תמונת התרבות בקווים כלליים.
בהמשך יובאו לידיעת המליאה עדכונים עפ"י לוח הזמנים הנובע
מהתקדמות הביצוע של התוכניות השונות.
מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח ללא מתנגדים.

 .8שונות:
א.

ענייני עובדים:
•

ענת קורן :סיימה את עבודה בתור מזכירה במועצה ,עפ"י
בקשתה.

•

מורים שהודיעו על הפסקת עבודתם בביה"ס שער הנגב בתום
שנת הלימודים תש"ע:
-

רחל דאנטוניו:
מריאן נבון:
יעל בוגין:

עבדה מ 9/01-עד .8/10
עבדה מ 9/08-עד .8/10
עבדה מ 9/93-עד .8/10
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ב.

•

מורים הפורשים לגמלאות בתום שנת הלימודים תש"ע:

•

 עליזה הירשאוגה :תמשיך לעבוד חלקית על בסיס חוזהמיוחד לפנסיונרים.
תמשיך לעבוד חלקית על בסיס חוזה
 סימונה סער:מיוחד לפנסיונרים.
פרישה.
 חיה שלי:כל המורים הנ"ל מבוטחים ב"מבטחים".

•

חל"ת:
-

מיכל ווסר:

-

מירי לוין:

מבטלת את בקשתה לחצי שנת חל"ת
שאושרה בישיבה  6/10ותעבוד בשנת
תשע"א במשרה רגילה.
אושרה חצי שנת חל"ת מ 9/10-עד .8/11

תב"רים:
חדש:
תב"ר :1459

מטרה:
מימון:

סה"כ התב"ר:

תשתיות לתיירות כפרית חקלאית באור
הנר
 - ₪ 31,253קבוץ אור הנר
 - ₪ 93,759משרד החקלאות
.₪ 125,012

הגדלה:
תב"ר :1342

מטרה:
סכום קודם:

תשתיות בשכונה הקהילתית בכפר עזה

 - ₪ 300,000השתתפות בעלים
 - ₪ 300,000משרד השיכון
סכום ההגדלה - ₪ 118,950 :משרד השיכון
סה"כ התב"ר.₪ 718,950 :
שיפוצים במבנה תרבות ואומנת –
תב"ר  :1401מטרה:
קבוץ דורות
הסכום הקודם₪ 862,796 :
סכום ההגדלה - ₪ 155,800 :מפעל הפיס
סה"כ התב"ר.₪ 1,018,596 :
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הפחתה:
תב"ר :1179

השקעות במרכז ההידרותרפי –
מטרה:
גיל הזהב
₪ 1,559,669
הסכום הקודם:
 - ₪ 155,800מפעל הפיס
סכום ההפחתה:
₪
הפחתה בגלל טעות20 :
.₪ 1,403,849
סה"כ התב"ר:

מאחר ומפעל הפיס לא אישר ביצוע הפרגולה שאמורה לחבר בין
מועדון גיל הזהב )יחדיו( לבין המרכז ההידרותרפי )תב"ר (1179
הסכום שיועד למטרה זו ) (₪ 155,800הועבר לתב"ר  1401במטרה
להגדיל את הסכום שעומד לרשות שיפוץ אולם דורות ואושר ע"י
הפיס.
תב"ר  – 1446הקצאת סכום שלא יועד:
בהלוואות הפיתוח נותר סכום של  170אש"ח שלא יועד .מאחר וקבוץ
דורות הוא הנמוך ביותר ב"טבלת הצדק" )במתכונת הנוכחית( מוצע
להקצות סכום זה לעבודות פיתוח בדורות.

כל סעיפי ה"שונות" אושרו.

___________
אלון שוסטר
ראש המועצה

_____________
אליהו סגל
מזכיר המועצה
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