
 

 

  0/8/8/01פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
   /81/01מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג דביר - גיל בנימין  
 בית קמהנציג  - דורון יונאי  
 נציג גבעות בר - אילן קציר  
 נציג משמר הנגב - סיני פסל   
 חצריםנציג  - הדר רון   

 נבטים תנציג - אביגיל יוסף
 נציגת כרמים - ןתמר מילשטיי  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 נציג שובל  - טובי שור
 

 מנהל יחידה לפיתוח כלכלי - דרור קרואני משתתפים:
 של המועצה משפטית ץיוע - צביקי גבר  
 מבקרת המועצה  - נירית שרייבר  
 גזברית -נועה לוין ריצ'קר  
 רווחה מנהלת מח' - עידית אטינגר  
  תקציבאית המועצה  -  נטע לי   
   

 דיווחים : :0לסעיף 
  דיווח על תפקוד המועצה במלחמה. איך התנהל המקום מבחינת עובדים ומבחינת

 סקירה מליאה. –ישובים ה
 סיגל מבקשת מחברי המליאה לתת גיבוי לצוותי הצח"י בישובים ולמערכות החינוך.

 
מיגוניות שיוצבו עפ"י תוכנית  61 -נטריאול. כגיוס מקורות למיגוניות מקק"ל ומו -

 תמי"ר )לבדוק האם בברוש ותדהר ניתנה תוספת לממדי"ם מהתב"ר(.
. אנחנו שמים בכמה ישובים כדי לייצר שקט  61 -מיגוניות מתוך ה 3הוצבו כבר 

 פסיכולוגי.  משתדלים ככל האפשר למנף את השעה לטובת גיוס מקורות. 
חדרים בעיקר  05עוטף עזה ובעיקר שער הנגב . בשלב זה הצענו פתרונות לישובי 

 בכרמים ובאולפן בחצרים. בינתיים אין הרבה פניות. 
סיני: מציין התגייסות לטובת החיילים. אפשר היה לראות את הצד היפה של  -

 הישובים שלנו.
 עידית: גם מציינת את ההתגייסות בתוך הישובים והצח"י התגייסו נהדר.  -
 ועים לצח"י ולצוותי החינוך, כאות תודה. סיגל: נעשה אר -

 סיכום מסודר יערך ויוגש אבל קודם שתתקדם המלחמה.
צח"י הקהילתי שעובד יפה. זה חוזק של הקהילות במיטבן עידית: סוקרת את מערך  -

 ובעיקר רואים שההכשרות גרמו למקצועיות של מרכזי צח"י .
 ך לפעילות הפגה.דורון: ממליץ להוציא את צוותי צח"י וצוותי החינו -

 
במליאה הבאה יערך דיון לגבי המחלקה לשירותי דת וכל הצגת תקציב מבואות הנגב 

 תשע"ה.
 

 



 

 

 
 

 עדכון תקציב:  : 1לסעיף 
 :נועה מציגה את עדכון התקציב

 קרנות:
 

 סה"כ קרן דודאים:
 ₪ 1,010,5,3 –הכנסות 
 ₪ 3,055,555 –הוצאות 

 ₪ 3,010,5,3 – 36.60.60 -יתרה מוערכת ל
 

 סה"כ קרן איכות הסביבה:
 ₪ 50,018, –הכנסות 
 ₪ 355,,11 –הוצאות 

 ₪ 630,618 – 36.60.60 -יתרה מוערכת ל
 

 סה"כ קע"פ:
 ₪ 60,600,603 –הכנסות 
 ₪ 6,3,,8,00 –הוצאות 

 ₪ 16,,1,1,0 – 36.60.60 –יתרה מוערכת ל 
 

 ₪. 066,5/5,550 –סה"כ עדכון תקציב המועצה 
 

 אין מתנגדים. –ה אחד עדכון התקציב מאושר פ
 

 
 ועדת גבולות : : 3לסעיף 

קיבלנו ממשרד הפנים חומר ביחס לועדת גבולות של מיתר. מיתר פנתה להיות מועצה 
 איזורית. כתב המנוי לועדה מדבר על אופציה שישובי כרמית, חירן ויתר יעברו 

לבני שמעון. עולה כי מנהל התיכנון העלה את העמדה שחושב שצריך  לראות את 
 הדברים בראייה אזורית. 
 עמדת המועצה המוצעת: 

לתמוך בבקשה מיתר, אבל במידה ומשרד הפנים התעקש לחלק את הנטל, אנחנו מוכנים 
 לדבר רק על כרמית, מהסיבות הבאות:

 . מיתר לא יתנו לזה לקרות6
 ריטוריאלי הגיוני. יש רצף ט0

 אם זה יקרה, אז זה הופך להיות בשליטתנו ונוכל לווסת את קצב ההתיישבות בכרמית. 
חייבים לראות את זה בקונטקסט הלאומי, כיוון שכל הזמן אנחנו מקבלים בקשות 

שונות להכנסת ישובים כמו שני , לבנה והר עמשא, ואנחנו לא יכולים להתעלם כל הזמן 
 כת המדינה. מהכיוון אליו הול

 
שיספחו אותם למיתר. לכן חושבים , שחוששים לראות את הצד של כרמים תמר: חייבים

 שצריך לספח את כרמית למ.א. בני שמעון.
 

סיגל: הטיעונים שלנו הם לא כל כך חזקים ולכן אפשר לא לריב בכל הכח.  צריך 
פוליטי מול להחליט האם נאבקים בכח או באופן רפה. יש להסתכל כאן גם על הצד ה



 

 

 אבנר ומיתר, כמו כן מול משרד הפנים.
 בראייה הרחבה יש קושי לעמוד מנגד מול בקשות משרד הפנים לחלוקה בנטל. 

 
יון מצביע על שיוך לבני שמעון ומסיבות הכל עניין של פוליטיקה טהורה. הד צביקי:

על בני  פוליטיות וקשרים כרמית שוייכה למיתר.  שייכות לבני שמעון תהיה נטל כבד
 שמעון.  מגורים אינם תעשייה ואינם מהווים יתרון כלכלי.

 לדעתו הפתרון הנכון הינו הקמת מועצה אזורית חדשה, לא בני שמעון ולא מיתר.
 מציע להוסיף חלופה שלישית שהיא הקמת מועצה חדשה. 

 
 אילן: לא רואה דרמה גדולה אם הישוב כרמית יסופח לבני שמעון. עונה לצורך בחלוקת
הכנסות.  קליטת ישוב כמו כרמית פירושו הורדת ההכנסה פר ישוב באופן משמעותי, זו 

 עובדה.  יחד עם זה גם אנחנו מחוייבים לראייה לאומית ורחבה.
הוא ישוב במועצה, ישוב חשוב וזה אחת הסיבות כן לספח את הישוב  –לגבי כרמים 

חייבים להדגיש בפני הוועדה כרמית. אין ספק שהסיפור הזה מעמיד בסיכון את כרמים ו
 את זה שכרמים היא חלק בלתי נפרד מהמועצה.

 
גילי: יש כאן הרבה נעלמים, שנית העניין כאן הוא פוליטי. טקטית נכון ליצור איזושהי 

 קואליציה של ראשי רשויות.
 

יתקיים דיון בוועדת הגבולות. כרגע נייר העמדה שמוצג כאן הוא נייר  ,633 -סיגל: ב
 ראשוני.העמדה ה

 
 

 .גילי: מציע להסיר מהנייר את החלופה  השנייה של הסכמה לסיפוח הישוב כרמית
 הראשונה בלבד, אנחנו תומכים בעמדתה של מיתר.החלופה  –בשלב הראשון 

 
 סיגל: דעתו של גילי מקובלת עלי. נעשה שינויים והנייר יחזור למליאה.

 
 תמר: מתנגדת להסכם החלופה. 

 
 

 תברים: אישור – 5לסעיף 

 

 ם המצורפת "ע"פ רשימת התברי 
 

 אין מתנגדים –פה אחד  המליאה מאשרת את התברי"ם  
 

   
   

 
   נועה לוין ריצ'קר רשמה:       

 
 
 
 


