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 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 נציג שובל - טובי שור

 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 חצריםנציג  - עופר רימון 

 נציג תאשור - תורג'מןאדי 

 נציג גבעות בר - אילן קציר

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

 נציג ברוש - גיא חדידה

  : נעדרים

 נציג להב - רז קדמון

 נציג שומריה - זבולון כלפה

 נציג דביר - גיל בנימין

 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:

 גזברית - ריצ'קרנועה לוין   

 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 חכ"ל - דרור קראווני

  חינוך - אמיר ברזילי

 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 

 שירותים חברתיים - עידית אטינגר

 חוגים וספורט - יוסי טוביאנה

 עורכת עיתון - נועה זמסקי

     

 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 01/17 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 

 דיווחים:

 סיגל:

 אשר הוזמנה אליו משטרה לטיפול. ניתן צו הרחקה -דיווח על אירוע אלים של הורים בניצני הנגב

 .להורה



 

 

אנו נתקלים יותר ויותר בסיטואציות שלא היכרנו בעבר. אנו לומדים כיצד להתמודד איתם כאשר 

 התמיכה למנהלות בתי הספר בתחום.שלום הילד עומד מעל הכול. המועצה נותנת את כל 

 

 םבשבוע שעבר סיימנו את תהליך ההתנגדויות של התב"ע של דודאים החדשה. התוכנית אושרה לפרסו

 ובעצם כרגע נשארו רק דברים פרוצדורליים. בהחלט אירוע ארוך שהגיע לקיצו.

המפעל הפרדה סיגל מדווחת על תהליכים הקורים בדודאים בנושא הפחתת כמויות ובדיקת בניית 

 ומיון.

 

 סיגל מעדכנת שנושא כרמית חוזר לשולחן הדיונים של המליאה.

לאפריל ישיבת כמו כן נושא היטלי ההשבחה בישובים יובא לדיון והחלטות במליאה. ננסה לתאם 

 .( שתוקדש לנושא ביחד עם בעלי תפקידים מרכזיים בישוביםנוספתמיוחדת )מליאה 

 

 

 

 מציג אורי פינטו מנכ"ל האשכול. -לאיגוד ערים אשכול רשויות. אישור הצטרפות:  2לסעיף 

 אורי סוקר את העשייה באשכול. -אורי מציג

ית ניוזמה של משרד הפנים והאוצר. כאשר הכניסה של הרשויות לאשכול היא וולונטרית. הרשות נה

במרחב בו אנו מהגודל של האשכול במיזמים משותפים. האשכול הוא גם כלי לבניית חיים משותפים 

כיום נמצאים בארבע תחומים עיקרים, שירותים חברתיים, חינוך, איכות סביבה, ופתוח כלכלי  חיים.

 עסקי.

איגוד ערים מסוג אשכול: המבנה שלנו הוא תאגיד עירוני שהוא חברה בע"מ. במהלך משותף עם 

 משרד הפנים הובהר כי המבנה הזה, בעייתי בעיקר כי אינו מאפשר אכיפה 

חרונה עבר תהליך של תיקון חקיקה שמאפשר לשמור על עיקרון הוולנטרי, ומאשרים איגוד ערים לא

 מסוג אשכול, ואנו הופכים את התאגיד לאיגוד שיש לו סמל רשות וזכויות אכיפה.

 וככה יהיה יתרון לעבודה באשכול.

 האשכולות.רי המהלך לא מסתתרת הכוונה לבצע איחוד רשויות באמצעות והשאלה אם מאח-טובי

חושבת שלא. אך אינה יכולה להתחייב. מאוד מאמינה בפלטפורמה ואם היא קיימת חשוב  -סיגל

 שתהיה בכלי המתאים להפעיל אותה. 

 השר לא יכריז על האשכולות עד שהרשויות לא יפנו ויבקשו ממנו להכריז. -אורי

הווים תשתית לדבר הם יפים מבקש לקבל עדכון יותר מפורט מה קורה באשכול כי הרעיונות שמ -טובי

 אבל רוצה להבין מה קורה בפועל. -מאוד

 נקדיש לנושא יותר זמן באחת המליאות הקרובות -סיגל

 

אין פנייה בבקשה לשר להכריז על האשכול כאיגוד ערים מסוג אשכול. המליאה מאשרת פה אחד 

 מתנגדים



 

 

 

 יו"ר כוכבי המדבר, מתן יופה מנכ"ל כוכבי המדבר. מוזמנים : ד"ר מוחמד אלנברי

 

מציגה את נושא החלטה ספציפית אבל רוצה שמוחמד ומתן יספרו קצת על תוכנית כוכבי  -סיגל

 המדבר. ובסוף נתכנס להחלטה סדר היום.

אנחנו שותפים לחזון לנגב עם הנהגת בני שמעון ואנו רוצים לעשות טוב בנגב,  -מוחמד אל נברי

של כוכבי המדבר הוא שותפות עם הקהילה הבדואית  המקרהוהשותפות מביאה לברכה באזור. 

 הרחבה. אנו רוצים לקחת קבוצה של אנשים שיביאו פתרונות בתוך החברה הבדואית.

 בשותפות עם סיגל בנושא.אנחנו כבר שנה רביעית 

שיכלול בתוכו את ביה"ס, החממה ופנימיית  חממה כפר נוערבנוסף ללפני שנתיים החלטנו להקים 

 לנו לדבר עם בני שמעון.חההחלטה שזה לא יקום בתוך עיר בדואית אלא במקום ניטראלי. אז התנוער. 

 אירגוניות. עם מספר מרכזים. תוכנותמפעיל כמה  הארגוןמתן: היום 

 הרעיון הוא לשים את כל התוכניות במקום אחד על מנת לייצר מסה קריטית של תהליך.

 לטובת הנגב, החברה הבדואית ובכלל.

צריך לייצר מנגנון ארוך טווח שמטפל בכל היסודות של הנערים מלווה בצמחה ומכניס אותם לתוך 

 החברה הישראלית כחלק אינטגרלי.

 וצאה, וממנה גוזרים עשייה היום.ההסתכלות כמובן היא רחוק קדימה לת

 מדברים על מערכת הוליסטית של כפר נוער אשר ייתן מענה לכל הרעיון. 

 זה יהיה כפר הנוער הבדואי הראשון בארץ. 

 משרד החינוך נתן להם תמיכה מקיר לקיר, נוצרה כאן הזדמנות לרוץ קדימה.

זה צריך בית שלו להבדיל מאכסניה, במקרו בתוך כוכבי המדבר נבחנו הרבה חלופות, אך היה ברור ש

 אין זמן להפסיד כבר בנגב. חייבים להתחיל לייצר פתרונות. , ערכית וגאוגרפית ולכן הגענו לבני שמעון.

 סיגל: משלימה את הדברים של מוחמד ומתן.

בית הספר נפתח ועובד יפה מאוד. אנו לא מכירים תלונות מכיוון להב בנושא. בית הספר יצר חיבורים 

 אוד יפים בין האזור לבית הספר.מ

. רצינו שיהיה קרוב להקמת כפר כוכבי המדבר בחודשים האחרונים אנחנו עסוקים בבחינת החלופות

מתוך השותפות האסטרטגית בניהול ופיתוח מרכז ג'ו אלון עליו החלטנו עם כוכבי המדבר  לגו אלון

שיתוף הפעולה הן בפן הכלכלי והן את פירות אנו רואים  2016כבר בשנת והחל לפעול כבר כיום. 

  בהיקפי ותחומי הפעילות.

 התכנותה.החלופה שהכי רצינו היא צמודות דופן לגו אלון. אך קק"ל  ורשות העתיקות שמטו את 

וכל חוות שבדרון, אבל יש אתו שתי בעיות, השטח קטן מדיי לטובת הכפר  גם חלופה ליד בדקנו 

בנוסף  והבעיה השנייה שזה צמוד דופן להרחבה של להבער הרחבה נכנסת גם כן לתחום עתיקות וי

לאלו נבחנו עוד שלוש חלופות שהיחידה שנראה שיכול להיות אולי סיכוי תכנוני היא "צפון 

להב",בצומת של הכביש הישן לשומריה, אך גם אם זה יבוא בחשבון זה ייקח לפחות שלוש שנים וזהו 

 כספים לכוכבי המדבר.זמן קריטי במומנטום שנוצר כיום לגיוס ה



 

 

ם הקיימים, לאחר שהבנו שכפי הנראה החלופות באזור ג'ו אלון כנראה בלתי אפשריות בלוחות הזמני

אזור תעשיה  אנו להעמיד לרשות כוכבי המדבר את המגרש המיועד למועצה בתב"ע המאושרת של 

והיעוד שלו  דונם 30 -עדנים )לאחר הרחבתו(. גודל המגרש כדרומית לכפר הנוער  ,חקלאי אבשלום 

  . ד' בסה"כ 50מבני ציבור. כוכבי המדבר צריכים לצורך הקמת הכפר 

 

 הצעה:

להתקדם במיידי עם הקמת דונם לטובת כוכבי המדבר, בכדי שיהיה אפשר  30של  המגרשלהעמיד את 

חבת במקביל, כוכבי המדבר יקדמו תכנון )על חשבונם( להר עם משרד החינוך.  ס בשלב הראשון ביה"

ד לטובת מבני ציבור של המועצה במקום 30ד' + מגרש ליד בגודל של 20המגרש שמיועד עבורם בעוד 

 המגרש שהמועצה מעמידה לרשותם.

 

 לאיזה גודל ביה"ס מתכוונים? -אביגל

 תלמידים. 480 -מתן

עם , שואל מדוע ביה"ס הוא רק לילדים בדואים ולא משתלב אוהב את רעיון האשכול החינוכי -דורון

 הקמפוס במבואות הנגב

אני בעד החיבור, אבל לשים היום בדואים ויהודים במסגרת אחת יוצרות מיד מדרג. לכן חשוב  -מתן

 אבל לחבר אותם בסוגים שונים של שיתופי פעולה. -לחזק בחינוך הבדואי

ביא יש פער בין דו קיום למרחב משותף. התפיסה של כוכבי המדבר של מרחב משותף. שבעתיד י-סיגל

 לאפשרות לייצר שותפויות אמיתיות שוויוניות.

 נפתח דיון.

 זה קרקע לטובת המועצה וישובייה.חושב שחבל על הקרקע הזאת.  –איציק 

 חושבת שמדובר ביעוד ראוי מאוד לניצול הקרקע. ובעתיד נשיב אותו בתהליך הגדלת התב"ע. -סיגל

 לחיפוש חלופות דווקא באזור יער להב? עוד סיבה הייתההאם חוץ מהחיבור לגו אלון  -אביגל

 חושב שזה פתרון ראוי ומתאים. –דורון 

אנחנו מגיעים  חושב שהמהלך חשוב לאור ההקצנה שהולכת ומחריפה בחברה הישראלית.  -עופר

לימים חשוכים והתשובה של הקמת בית הספר היא תשובה טובה לדבר. צריך לעודד מנהיגות ערבית 

 פרו ישראלית 

 

להקמת כפר לכוכבי מגרש שלושים דונם מדרום לדודאים הקצאת שטח אישור  : 3 עיףלס

 המדבר

 

  :שישה בעד, אחד נגד, אחד נמנעהמליאה מאשרת 

 

 

 



 

 

 

 עדכון המליאה בתהליך האסטרטגי של השולחנות העגולים.  :4לסעיף 

 

 הדרה: לעדכן מה היה עד כה. ולפתוח נושאים בפורום יותר רחב.

 שהרבה אנשים לוקחים בו חלק, ושהמליאה תלווה את התהליך.תהליך מאוד יפה 

 הדרה סוקרת את התהליך.

 נסקור שולחן שולחן ונציג מה סוגיות הרוחב שעלו.

 מצ"ב מצגת

 -עידית סוקרת את תוצרי השולחן של קהילה של קהילות

צים לעשות בתחום הרווחה. נמצא כי לא רו –שולחן בדק על הרצף של עבודה בין המועצה לבין ישוב 

 שינוי.

 בנושא התרבות עלה כי צריך להיות שינוי בתרבות הקיימת וזאת סוגייה שבה צריך להעמיק.

 איך לגדול ולהישאר קהילה.-חושש ששכחו לטפל בסוגייה שעלתה בכנס  -טובי

צריך לצאת מהמושג תרבות ולבוא ולומר כיצד אני במשותף בתוך הקהילות המשותפות יוצר  -אביגל

 ין ישובים.הכרות ב

 סוגיית הניהול והמנהיגות בישובים עלתה גם בתהליך. -סיגל

 דרור סוקר את שולחן התיירות

 רפי סוקר את שולחן הייזמות:

 סוקרת שולחן חקלאות. -נועה

 תיכנון בונה קהילה. -ולדימיר סוקר

 שולחן מוניצפאלי-הדרה

 של ניהול התהליך על ידי כוח מקומי של מנהלי אגפים. יש כאן יחודיות -סיגל

 איש מהציבור לכך. 100רפי נשיא מנצח על התהליך, יש שותפות של 

 אנחנו עדיין בתהליך הלמידה של הנושא.

 נסתפק ברמת הדיווח. -סיגל

 תודה ליפעת שמנהלת את כל התהליך.

 

 אישור גביית מס שמירה בתאשור :5לסעיף 

 לאמץ את חוק העזר לשמירה.מושב תאשור מבקש 

 

 פה אחד אין מתנגדים - גביית מס בתאשורהמליאה מאשרת 

 

אישור פתיחת חשבונות בנק לניהול עצמי, וכספי הורים לבתי הספר היסודים   :6לסעיף 

 .אמיר ברזילי מנהל החינוך -המועצה.  ואישור מורשה חתימה שהוא מנהל בית הספר ועובד הרשות

 



 

 

 

 פה אחד אין מתנגדים - פתיחת חשבונות בנק ואישור מורשה חתימההמליאה מאשרת 

 

   

 :אישור תבר"ים  :9לסעיף 

 

 מצ"ב טבלת תב"רים לאישור.

 

 אין מתנגדים –המליאה מאשרת את התברים פה אחד 

 

 

 

   נועה לוין ריצ'קררשמה: 

 

 

 

 


