
  

  
   17/6/2012סיכום ישיבת מליאת המועצה מיום       
  20125/' מס          

  
  ראש המועצה  -  סיגל מורן     :נוכחים

  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציגת חצרים  -  בתיה דויטש    
  נציג תדהר  -  איציק אבוטבול    
  נציג דביר  -   יאיר לוין    
  נציג להב  -   ניר זמיר    
  נציג בית קמה  -  איתי זיידנברג    
  נציג משמר הנגב   -   סיני פסל    

  
  נציג כרמים  -  סטה'מוטי כוג    :נעדרים

  נציג תאשור  -    טל זמיר    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג שובל   -  טובי שור    

  
  גזברית המועצה  -  נועה לוין  :משתתפים
  יחידה לפיתוח כלכלי  -  דרור קרואני    
  שפטייועץ מ  -    צביקי    
  מזכירת המועצה  -  הדרה גורפינקל    
  יועץ  -   דודו כהן    
             

  .  אין מתנגדים– אושר פה אחד 20124/רוטוקול   פ-   :1לסעיף 
           

   :דיווחים    :2לסעיף 
  .15/7 -מליאת יולי נדחתה ל -
 .  אסתי בק מסיימת את עבודתה מסיבות אישיות–מנהלת ניצני הנגב  -
של נבטים למדו בנווה '  בשנה שעברה ילדי כיתה א–צרים והמועצה בית הספר נווה במדבר בח -

ולשנות את אזור הרישום למושב הוצע שוב לחצרים לקלוט את ילדי נבטים לבית הספר . במדבר
יבות לקליטת כלל הילדים מחו. 2. פ החוק"השתתפות הורית ע. 1 :  שני תנאיםאם חצרים ימלאו

והחלטת המועצה למועצה  העברת הבעלות על הקרקע אבשלב הב .  מכאן ולהבאמאזור הרישום
  . ב בתי הספרועל תקצ

  : הצעת חצרים היא לפרק את התהליך לשניים 
התאמת מודל העבודה  בבית הספר כך שיאפשר להורים בחירה לגבי החלק הבלתי פורמאלי   )1

   .וקליטה כבר לשנה הקרובה של ילדי נבטים על בסיס זה 
  לאחר דיון בחצרים  "בית ספר מועצתיל"ת החלטה לגבי המעבר דיון וקבלבשלב הבא   )2
 

בים בים ובתנאי שברור לחצרים שהם מתחייהמועצה מקבלת את בקשת חצרים לפעול בשני של
 ותוך הבהרה  כי המשמעות העיקרית בהחלטה שלא ל לשנים הבאות"לקליטת ילדי נבטים במודל הנ

בית הספר לא יוכל לקבל מלוא השתתפות המועצה לעבור להיות בית ספר מועצתי בשלב זה היא ש
כל עוד לא מועברת הבעלות על הקרקע למועצה לא ניתן לקדם , כמו בתי הספר המועצתיים ובנוסף

 .  בקשות לבינוי ממשרד החיוך
 ליובלי היא לבחון אפשרות  למעבר הבקשה של אנשי נבטים , אם לא יצא המעבר לנווה במדבר

  . הנגב
  

  .  אושר ולכן הוא חבר מהמניין כנציג ברוש במליאה  קדושהמינוי של דוד -
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  : ועדת גבולות עם לקייה + הגדרת מדיניות לשינוי גבולות עם הרשויות הבדואיות    :3לסעיף 

דודו הציג בפני מליאת המועצה . הנושא מוצג על ידי דודו כהן המלווה את המועצה בהגדרת המדיניות
 שינחה את המועצה בהחלטותיה לגבי בקשות או יוזמה לשינוי גבולות עם , למסמך מדיניותהצעה

  .) ב"מצ. (הרשויות הבדואיות הגובלות בתחומה
  .תובא לאישור כל בקשה באופן ספציפי ותיבחן לאורו, לאחר שמסמך זה יאושר על ידי המליאה

  
  .ו ולהשתמש בו גם במקומות אחריםהמסמך מצוין וצריך לאמץ אות. מברך על נייר העמדה: יאיר

  
   בעד אין מתנגדים8 ,  פה אחדמסמך המדיניות מאושר : החלטה

  
  

  מובאת לאישור המליאה הצעת על שינוי תחום     , על בסיס מסמך המדיניות ובגלל דחיפות העניין:          4לסעיף 
  יועבר  ,  להרחבת לקיה המכונה פלח דרום מזרחכך שתחום התוכנית המאושרת,                       השיפוט עם לקיה

    .אושרושהצעות ההחלטה מבוססות על התוכניות המפורטות  .                       מתחום שיפוט בני שמעון ללקיה
  .י קיבוץ להב מזה שנים רבות"                      השטח הדובר מוחכר  ומוחזר ע

                        
 לעבד את הם ימשיכו ,  י המנהל" בנושא היא שעד שלא תהיה הפקעה מלהב ע עמדת להב– ניר זמיר    
  . שטח משבצת של להבזאת מכיוון שהמדובר על . השטח    

  
שבו אנו מטפלים והצד הצד הסטטורי , ני גופים נפרדים לגמריחשוב להבהיר שהמדובר על ש: סיגל

בכדי  המועצה תעשה כמיטב יכולתה. הקנייני וסוגית הפיצויים בעבור הפקעה שעל להב לטפל בו
 מסמך המדיניות מכיל גם הוא. אך האחריות לקידום המהלך היא של להב בלבדלעזור ללהב 

  . לנושאהתייחסות 
      

לאור החלטתם של מוסדות , מועצה של המדיניותהמסמך  בהתאם ל שינוי תחום שיפוט–הצעת החלטה 
 לקייה שמספרה –תוכנית הנקראת פלח דרום מזרחי , התכנון על אישורה של תוכנית ההרחבה של לקייה

  .מחליטה על הגשת בקשה לשינוי תחום שיפוטה בגבול עם המועצה המקומית לקייה, 504/02/7
, ני שמעון בצמידות דופן לישוב לקייהז ב"המועצה ממליצה בפני שר הפנים על העברת שטח השיפוט של המוא

באופן שכל יתרת שטח התוכנית שחל ,  כמפורט בתוכנית31' למעט המחצית הצפון מזרחית של תחום דרך מס
  .ז בני שמעון יצורף לתחום השיפוט של המועצה המקומית לקייה"בתחום השיפוט של המוא

  
  ין מתנגדים בעד א8מתקבלת פה אחד לשינוי תחום שיפוט ההצעה : החלטה

  
לחוק התכנון והבניה ממליצה בפני שר ) א (13 המועצה בהתאם לסעיף –  שינוי מרחב תכנון–הצעת החלטה   

באופו שהשטחים , על שינוי מרחב התכנון המקומי של בני שמעון, המועצה הארצית והוועדה המחוזית, הפנים
 הנקראת פלח דרום מזרחי לקייה הנמצאים במרחב התכנון המקורי בני שמעון ושעליהם חלה התוכנית

יגרעו ממרחב ,  כמפורט בתוכנית31' למעט המחצית הצפון מזרחית של תחום דרך מס, 504/02/7שמספרה 
שבו הרשות המקומית לקייה הינה , מרחבי שמעונים/תכנון מקומי בני שמעון ויועברו למרחב תכנון מקומי

  .חברה
שכן עבודת , דתה של ועדת הגבולות לשינוי תחום שיפוטהשינוי יבוצע בהקדם וללא קשר בהתקדמות עבו

בכוונת הרשות להסדרת ההתיישבות , ומאידך) למעלה משנה וחצי(ועדת הגבולות לוקחת תקופה ארוכה מאוד 
 ואכלוס של השכונות וראוי שמי שילווה את הפיתוח ומתן מ לקייה לפעול לפיתוח"הבדואית בנגב והמו

שבה חברה המועצה המקומית לקייה , תהיה הועדה המקומית שמעונים,  והיטליםכולל לעניין אגרות, ההיתרים
   .ולא המועצה האזורית בני שמעון שהנושא כלל לא נוגע לה

  
   בעד אין מתנגדים8מתקבלת פה אחד לשינוי מרחב תכנון ההצעה : החלטה
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  : התאמת גני טרום חובה לחינוך חינם הצעת החלטה לגבי שריון תקציבי פיתוח לטובת   :5לסעיף 
 גנים במועצה יקבלו הכרה לצורך חוק חינוך חובה במסגרת ועדת 6בשנת הלימודים הבאה 

  הישובים . מדובר על המבנים שבעבר לא טופלו ולא הוסדרו על ידי משרד החינוך. טנברגטרכ
בגנים מתמקדת עה עיקר ההשק. יכיר בהםמשרד החינוך בכדי שנים גב ים לבצע התאמותנדרש

שבקשת הישוב קובעת מכיוון שהיא  הצהרתי בעלת אופיהמוצעת היא ההחלטה צעה ה. בהקמת גדר
בכדי , בנוסף. תקציבי הפיתוחב בשימושעדיפות תקבל  הגן מתהתאצורך ללשימוש בתקציבי הפיתוח 

  . השתתפות של הישוב10% המועצה לא תדרוש , להקל על הישובים בעניין זה
      

  . אין מתנגדים– מאושרת פה אחד ההצעה
  

  .שומריה וגבעות בר, משמר הנגב, להב, כרמים, דביר, אישור תקציבי הועדים חצרים   :6לסעיף 
  . אין מתנגדים–תקציבי הועדים מאושרים פה אחד 

  
  : ב " מצ-  2112אישור התמיכות לשנת    :7לסעיף 

   .2012הוועדה ממליצה למליאה לאשר את התמיכות לשנת 
  
  : ב " מצ-  2013אישור התבחינים לשנת    :8סעיף ל

שירות לטובת   מוצע לשנות ולפתוח את התחום של התמיכה לעמותות שנותנות– 7.1סעיף : סיני
  . עמותה שיש לה סניף בבאר שבע או בסביבתה, תושבי המועצה

  
  . אין מתנגדים–התבחינים מאושרים פה אחד 

  
      
                  

  
  

  :רשמה                
                               הדרה גורפינקל            

  
  
  
  
  
  


