
 

 

 17/01/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  6201/10מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג להב - רז קדמון  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג שובל - טובי שור  
 נציג תאשור - ערן אדמתי

 
 

 נציג דביר - גיל בנימין : נעדרים
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 חצריםנציג  -  עופר רימון
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 
 

 תקציבאית - אביטלנטע לי  משתתפים:
 פיתוח כלכלי - דרור קרוואני  
 יועמ"ש - צביקי גברעו"ד   
 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
   
   

   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד   - 13/015 -ו 12/015ים : אישור פרוטוקול :  1לסעיף 
 

 דיווחים: : 2לסעיף 
 

 המקום שבו  על התוכנית והחיבור למועצה כולל הסבר על  -פתיחה סיגל  – כוכבי המדבר
ועל השיחות שהתקיימו  עם מרכז ג'ו אלון ובנוסף הסבר על עמדת להב התוכנית משתלבת

 .בקיבוץ
 

 :בנקודות לאחר מחשבה עמוקה על הנושא מוצג המתווה הבא
 

 אנו בודקים חלופות  . ג'ו אלוןבתוך מתחם לא יקומו  מתקני הקבע של בית הספר והכפר
 יער להב.לאיתור שטח באזור 

  ילוב החניכים בשותפות עם עמותת כוכבי המדבר ומכון רימון תוך ש יופעלמרכז ג'ו אלון
 הבוגרים בהדרכה של המרכז. 

  המוזיאון והמרכז במערך גיוס  לטובת שידרוגהכספים עמותת כוכבי המדבר תשלב את גיוס
 .הכספים של העמותה



 

 

 
 

האם הסיבה שבגללה מבקשים לא להקים את בית הספר והכפר בג'ו אלון היא הסיבה  –טובי 
 שקיבוץ להב הצביע נגד?

 
חלק מהמבנים במרכז ריקים אבל   יהיה.נכון כך בית הספר יכול היה לקום שם וחשבנו ש –סיגל 

בגלל מורכבת מרכז בסמוך לת הדברים בשנית. בכל אופן הקמת הכפר לאור התנגדות להב בחנו א
כאמור, החלטה זאת איננה פוגעת ברעיון הניהול המשותף של  עתיקות.מגבלות קק"ל  ורשות ה

 המרכז עם עמותת כוכבי המדבר.
 

 מדוע יש צורך להתחיל בספטמבר הקרוב ? למה לא לחכות לבינוי? –רז 
נת הלימודים. אני חושבת שזה יהיה לא נכון בכל אופן האמירה זה אומר שנאבד את ש –סיגל 

. לטעמי זה במרכז ג'ו אלוןהמשמעותית עבור תושבי וחברי להב שבית הספר והכפר לא יקומו 
. שבו בית הספר יפעל במרכז יוריד התנגדויות בתוך להב. בתוך זה תהיה ההתייחסות לפרק הזמן

ח זמן ולכן העדפה שלי היא להגיד פרק זמן ארוך יותר חשוב לומר שתהליך של תב"ע ובינוי לוק
 דווקא מתוך הרצון לעמוד בהתחייבות לקיבוץ. –בשביל לא להבטיח משהו ולא לעמוד בו 

 
יכול להיות מצב שבו אחרי שנתיים חברי קיבוץ להב ירצו שבית הספר יקום לידם למה  –טובי 

 היום לקבוע קטגורית? אולי בדינמיקה של הדברים יהיה שינוי?
 

 חברי להב אמרו חד משמעית שהם לא רוצים את בית הספר ליד להב. –רז 
 

 אולי ניתן למצוא מנגנון שמשאיר את האפשרות לשנות. –טובי 
 

חשוב לי לומר שגם קיבוץ להב חושב שלפרויקט מהסוג הזה תהיה השפעה על עתיד הנגב.  –רז 
בלהב לא אהבו את ההחלטות של בית הספר צמוד הדופן לשכונות מגורים ללא קשר לסוג בית 
הספר. אני מבין שיש בעיה של לוחות זמנים אבל אם שאלו את להב אז שברור שלהב התנגדו. 

יכול  גן בלוחות זמנים כולל אבני דרך למציאת מיקום חלופי לבית הספרלדעתי רק מתווה שמעו
 באופן אישי אני מתנגד לפרויקט. .להתקבל

 
מבינה את ההתנגדות, הסיטואציה של החברה הבדואית בנגב מורכבת. העובדה שפרויקט  –תמר 

רוצה לחזק בדואי בא לבקש להיות פעיל בתוך מועצה יהודית לא מובנת לדעתי. אם פרויקט כזה 
את החברה הבדואית נכון שהוא יקים בתוך רהט. בית הספר מצמיח קהילה ולכן חשוב שזה יהיה 
שם. אם המועצה מצטרפת לפרויקט חשוב שתהיה אג'נדה בית ספר למנהיגות דו לאומית. לדעתי 

 גם בכרמים זאת היתה התוצאה. אם היה מדובר על פרויקט דו לאומי היתה לזה תוצאה אחרת.
 

אני חולקת עליך אבל הדיון אינו רלוונטי מכיוון שזאת התוכנית שאותה מביאים כוכבי  –גל סי
 זאת האג'נדה שלהם. המדבר ו

 
מאוד מסכים עם הגישה העקרונית לגבי ההתנהלות באזור והחשיבות להקים מיזם כזה.  –דורון 

אים ממנה את הטובים. כי מוצי לחברה הבדואית "יה ברגלייר"אבל זה נשמע לי סיפור מורכב כמו 
 לקבל החלטה כזאת שלא מתקבלת כל יום חשוב שתתקיים על זה שיחה עמוקה.

. התחושה שאנחנו מחליטים משהו על רגל אחת וזה התוכנית המוצעתחסר לי הזמן להפנים את 
 נראה לי מספיק חשוב

 
 



 

 

 
 אני מכבדת את התוכנית של כוכבי המדבר ואת האג'נדה שלהם ולא מנסה לשנות אותה.  –סיגל 
ונדאג להזמין את כוכבי המדבר למליאה על מנת ללמוד יותר בדרך עוד צמתי קבלת החלטות יהיו 

 לשמוע אותם. לעומק את התוכנית. חשוב 
 

ת המבנים הקיימים ומי המועצה להבנתי לא נכנסת להשקעה כספית. כל עוד שזה במסגר –ערן 
שמכיר את המגזר הבדואי מבין שאין אפשרות לעשות דו קיום שלא מדברים אחד עם השני בגובה 

צריך לעשות מעשה. בנטרול השיקול של להב צריך לעשות את המעשה ובהתחשב  –העניים 
ות בהחלטת להב חשוב שלא יציבו להם עובדה מוגמרת ולכן חשוב הזמני. צריכה להיות התחייב

ברורה שבצומת הבאה )ואולי זה יעשה טוב ללהב( אם זה יהיה לא טוב צריך שתהיה אפשרות 
 לשנות.

 
אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם חשוב שהמועצה תסייע ואפילו במשהו בהתחלה של  –סיני 

שינוי במרקם היחסים שלנו עם הבדואים. אם התשובה היא שהמליאה בעד לייצר מנגנון שמצמיח 
יגות שונה שאיתה אפשר יהיה להידבר ולהמשיך לחיות אנחנו ובננו יש אינטרס גם לנו. מנה

מנהיגות שונה תייצר אפשרות לעתיד. אם אומרים שכן צריך להיות בעד הפרויקט עוד לפני 
המיקום אז נדבר על בית הספר בנפרד מהכפר )לטעמי הכפר מייצר קושי ברעש וכו'(. לטעמי 

היה נמוכה יותר . מרכז ג'ו אלון הוא מקום מפוספס מבחינת המועצה ההתנגדות לבית הספר ת
ולנו אין את הסמכות לקבל את ההחלטה בנושא התפעול השוטף יש לנו את הסמכות לדון בעתיד 

 המרכז.
לדעתי הצעת ההחלטה היא במלוא הרגישות להחלטת להב ולמרות שהרצון היה אחר מגיעה 

 לאמץ את הכיוון. הצעת החלטה כפי שנוסחה כאן. ממליץ
 

 ה לא בית ספר שהילדים שלנו אמורים להתחנך בו. ז -רז  
  

מסכים עם הדברים של דורון שיש ללמוד על העניין. ולדעתי תקופת השנתיים היא סוג של  –טובי 
פיילוט ותקופת לימוד גם בשבילם וגם לנו. אני תומך בהצעה של סיגל אבל חושב שזאת החלטה 
 מאוד מאלצת ואין סיבה לעשות זאת. אני בעד לחפש חלופות אבל חבל לסגור את הדברים היום.

היה נכון להגיע למסמך אחר שנותן אופציה לבית הספר להישאר בג'ו אלון לי  –ה אני תומך בהצע
 זה נראה היום הפתרון הכי נכון.

 
 חברי קיבוץ להב ויתרו על זה אז אין סיבה להוסיף על המתווה המוצע. –רז 

 
 אני תומך באמירה של קיבוץ להב ולא אלך נגד הקיבוץ. –איציק 

 
 כנראה שזה לא יתאפשר ואני בעד לעשות את הניסיון. אם זה לא טוב באמת אז –ערן 

שהרעיון מצוין אבל כשזה בא  הנושא מטלטל לכולנו יש מחשבות אישיות. אני חושבת –אביגיל 
ם בנבטים נית כל כך גדולה עם בית ספר וכפר אני יכולה להבין את החששות של להב. געם תכ
 מתוכנית מצומצמת. ובכל זאת אני בעד.כנית שלא התקיימה. אולי נכון להתחיל ת הוצגה

 
אני חוששת מעבודה עם עמותות. העמותות עלולות להוביל למקום שבו אנחנו נשארים עם  –פאר 

"שלט" וזהו. זה מאוד מקשה על העבודה וההמשך שלה. השאלה האם יהיה סמל  מוסד? לא 
שימות שניתן להשקיע יכולה לתמוך בכזה דבר. במפת הצרכים שאני רואה של הנגב לדעתי יש מ

 בהם לפני. עמותות נוטות להחליף "אופנה". ולכן אני נמנעת.
 

 .לבית הספר יהיה סמל מוסד והוא יפעל תחת משרד החינוך כבית ספר מוכר שאינו רשמי. –סיגל 



 

 

 
 
 
 
 

 .של המליאה הביא להצבעה כדי להבין את רוח הדבריםסיגל מבקשת ל
 

 נגד 1, נמנעים 2, בעד 6המתווה מובא להצבעה: 
 

 עדכון שכר בכירים: : 1לסעיף 
 

מובאת בקשה למליאת המועצה לעדכון שכר בכירים לגזברית ומנכלית המועצה בהתאם לטווח 
ובתום שנתיים לעליית השכר  1/11השכר שאושר על ידי משרד הפנים בכפוף לחוזר מנכ"ל 

 האחרונה.
 

 משכר בכירים 95%עדכון ל –נועה 
 משכר בכירים  90%-עדכון ל –הדרה 

 
  - 5%מאושר עדכון שכר בכירים לגזברית ומנכלית המועצה על פי נהלי משרד הפנים של 

 נמנעים 2בעד  5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה:       
 הדרה גורפינקל             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 דו"ח ביקורת שנתי  –פרוטוקול ישיבת מליאה מיוחדת 
  2/16מס'         

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:
 נציג להב - רז קדמון  

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציגת כרמים - תמר מילשטיין
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציגת שומריה - פאר הורוביץ
  נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג שובל - טובי שור  
 תאשורנציג  - ערן אדמתי

 
 

 נציג דביר - גיל בנימין : נעדרים
 נציג ברוש - גיא חדידה  

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 נציג גבעות בר - אילן קציר

 
 

 תקציבאית - נטע לי אביטל משתתפים:
 פיתוח כלכלי - דרור קרוואני  
 יועמ"ש - עו"ד צביקי גבר  
 מנכ"ל המועצה  - הדרה גורפינקל  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  

 

 
 

 :2014-2015תמצית הממצאים העיקריים בדוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת  : 1 לסעיף
 
 

 על סיכום הליקויים + תוכנית עבודה לשנה הבאה: מצגת – נירית
 

 מבקש לדעת האם המועצה גם מלווה את העסקים לטובת רישוי העסקים? –טובי 
אכן הנקודה הזאת חזקה מאוד של המחלקה. כרמית במקום הזה מסייעת לעסקים וזה  –נירית 

 מבורך הגישה מאוד שירותיות ובאה לטובת העסק. 
 
 
 



 

 

 
 
 

בצד הביקורת על המקום שלא להגיע לכתבי אישום הצד השני הוא העזרה שנכונה ההערה  –סיגל 
 שצריך לעודד מתן שירות.

 מכרז הסעות: 
 

 מבקש לחזק את הפיקוח על תקינות כלי הרכב של חברות ההסעות. –רז 
 

 קיים פיקוח של בתי הספר וכן פיקוח של אחראי הסעות בישובים שמדווחים על כל בעיה בנוסף –סיגל 
 לבדיקות שנערכות על ידי קצין הבטיחות של המועצה. 

 

 
 את דוחות הביקורתהמליאה מאשרת 

 
 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל       
 
 
 
 


