
 

 

 04/09/16פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 1609/מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציג תדהר - איציק אבוטבול
 נציג גבעות בר - אילן קציר
 נציג להב - רז קדמון

 בית קמהנציג  - דורון יונאי
 נציג שובל - טובי שור

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג דביר - גיל בנימין

 חצריםנציג  - עופר רימון 
 

  נציגת שומריה - פאר הורוביץ : נעדרים
 נציגת נבטים - אביגיל יוסף

  נציג משמר הנגב - סיני פסל
 נציג ברוש - גיא חדידה

 נציג תאשור - טורג'מןאדי 
 

 כלכליפיתוח  - דרור קרוואני משתתפים:
 יועמ"ש - צבי גברעו"ד   
 מ. מחלקת תרבות - יוסי טוביאנה  
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 מחלקת נוער - עופרה שיר לביא  

 אגף חינוך - אמיר ברזילי
 מבקרת - נירית שרייבר

   
   אין מתנגדים. –מאושר פה אחד  – 08/16 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים: : 2לסעיף 

 הלימודים נפתחה באופן מושלם ללא תקלות. גם ההסעות עבדו מצוין.ת שנ
 בניצני הנגב, עבודות השיפוצים לקיץ הסתיימו בטרם תחילת שנה של הסדרות שירותים ומבואות

 נאכלס את מבנה החטיבה הצעירה והמנהלהאם לא יהיו עיכובים, ביובלי הנגב נפתח שלב ג', במבואות 
 ולצוות מחלקת ההנדסה על הכנת המוסדות לפתיחת השנה. החינוכייםים תודות לצוותבאזור חנוכה. 

 
 עדיין לא קיבלנו את תוצאות השימוע.  -שימוע המשרד להגנת הסביבה

 
 על לכתו בטרם עת של גיל שבדרון.  משתתפת בצער המשפחה.את המליאה מעדכנת סיגל 

 
מציגה את מטרות העל  מטרות העל ותוכנית מחוברת תקציב עם מדדי ביצוע. קביעת  מעדכנת בתהליך

 .במחלקות -כנית העבודה של המועצהרן תכתב תלאואשר 
 הכוונה להתחיל תהליך של שולחנות עגולים עם הסכמה על המטרות.

 לצאת בקולות קוראים לישובים להצטרף לשולחנות.
 . 2017עבודה יחד עם המדדים להמליאה תציג במליאת נובמבר את תכניות ה

  מצ"ב מסמך 



 

 

 
 

 :עדכון התהליך לקביעת אגרת ביוב אחידה לכל יישובי המועצה: 3עיף לס

 .מצ"ב חומר רקע שנשלח לחברי המליאה 
מדיניות המועצה מאז שחוקק חוק העזר של המועצה ועד היום הייתה לעבוד במשק כספים סגור 

 , בכל ישוב.במערכת הביוב
 -הסבר
 משרת את הקמת המערכת. -היטל
 התחזוקה.  משרתת את  -אגרה

בשתיהן המטרה הייתה לעבודה במשק כספים סגור, דהיינו כל ישוב מכסה את ההוצאות של המערכת 
 שלו.

 רק על האגרה.היום הדיון הוא 
 ממה שלמדנו בשנים האחרונות, מדיניות רשות המים היא להגדיר תעריף אחד לכל הנכסים

 .מסויםהתושב ישילם מחיר שווה על שרות שכשהרציונל הוא 
 48מבדיקה שעשינו עולה כי רק שתי מועצות אזוריות נשארו עם תעריפים דיפרנציאלים. מתוך 

, אנחנו ומועצה אזורית יואב שגם היא נמצאת בתהליך מועצות הכלולים בתעריפים של תקנות המים
 .לקביעת אגרה אחידה.

 ה לאגרה אחידה.נציג את המצב היום. ונציג את ההצע
התהליך הוא כזה שראשית שולחים תחשיבים לבקרה של רשות המים. הם בודקים 

שימוע מול כלל פרסום וישנו תהליך של  –ומאשרים/מתקנים, ולאחר שהם קובעים מה התעריף שלנו 
 התושבים.

 
מליאה החלטנו להציג את הנושא בתחילת התהליך ל -של המועצהמכיוון שמדובר  בשינוי מדיניות  
 במטרה לקבל את "ברכת הדרך".

 
תחנות שאיבה. הישובים בהם אנו לא מספקים שירותים הם  9נכון להיות המועצה מטפלת ב: ניצן

 שומרים להב וכרמים. ביתר אנחנו משרתים או מלא או חלקי. )למשל ישוב ישן מול הרחבה(.
 האגרה היא נגזרת של איסוף פנים, הולכה, טיהור ושיקום.

ישן למשל לא מתחזקים את איסוף הפנים, לעומת הרחבה בה מתחזקים את איסוף הפנים, בישוב ה
 לכן הפער.

 המסכם המצ"ב.ניצן מסביר את בסיס החישוב לאגרה, הוצאות וכדומה, מפורט במסמך 
 .2016עד סוף  -מטרתנו היא להגיע לפרסום ברשומות של תקנות המים

 השיקום כלל מועצתי. ההצעה היא למעבר לתעריף אחיד וניהול קרן
 לקוב ביוב היא המלצתנו. האגרה כוללת בתוכה קרן שיקום.ביוב אגרת . ₪ 6.04

 המחיר הוא תוצאה של תחשיב מפורט שנעשה.
 האם היא רק לטובת המשלמים או לכולם.  -האם קרן השיקום -גוגי

 קרן השיקום היא רק לטובת הישובים המחויבים באגרה. -דרור

 
 

לאחר קבלת אישור רשות תומכת בהמשך התהליך מול רשות המים לגבי אגרה אחידה. המליאה 
 המים נמשיך בתהליך השימוע והאישור ע"פ הנוהל 

 
 

 אישור ועדות מליאה. :4 לסעיף
 



 

 

 -הצעה לאישור
 ועדת ביקורת, יו"ר ועדת איכות הסביבה. חברת -  יצחקי גוגי

 ובנייה. לתכנוןיו"ר חבר ועדת ביקורת וחבר ועדה  - אדי טורגמן
 חבר ועדת ביקורת. -סיני פסל

 
 

 אין מתנגדים –פה אחד המליאה מאשרת 
 

 :אישור תברים : 5 לסעיף
 
 

  נועה מסבירה את התברים. –מצ"ב תברים 
 
 
 

 פה אחד אין מתנגדים  – את התבריםהמליאה מאשרת 
 

 
 תחום צעירים במועצה:דיון והחלטה על הקמת  : 6 סעיףל
 
 

 משתתפים:
 ומרכזת תחום צעירים בחצרים. מחצרים. שותפה בהכנת הנושא למליאה. -לילך קולמבוס

 מרכזת במועצה את נושא שנת השרות ושירות משמעותי.  -אופיר ברית
 מנהלת מעברים. -ברדה  סלעית

 
 ישנם כאן שני נושאים:

 עקרוני .דיון על הקמת תחום צעירים במועצה. דיון  .1

אש"ח  250לפני כשנתיים אישה המליאה לשים  –בחצרים  -בנושא פאב המסגירה דיון .2
יועבר הסכום יפוץ הפאב, בכפוף לאישור המליאה ש בתקציבי הפיתוח של חצרים לטובת 

 לטובת הפרוייקט.
 

 
 כיוונים שונים. 3תחום הצעירים עלה לשולחן מ -סיגל

 פנתה כרכזת צעירים בחצרים. -העלו את הצורך. לילך -מבית קמה
 וברית פנתה כצעירה.

 בהזדמנות זאת סיגל מודה לברית על העלייה המשמעותית ביוצאים לשנת שירות במועצה.
 

 הצגת ההצעה:

 .מצורפת מצגת 

 
  מאוכלוסיית המועצה כיום. 20%-שמהווים בערך כ 40ל 18הגדרת הצעירים היא בין 

 
 



 

 

 
 

 -לילך קולומבוס
יהיה בכל ישוב  היישובית. כלומר שברמה מהישוביםצריך להקים את הפורום  -צוות היגוי -דבר ראשון

גיל  שכבתפיגורה אשר מטפלת בתחום הצעירים. יחדיו הם יהוו את צוות ההיגוי התהליך. כאשר 
 שלה בפורום. הייצוגתקבל את 

 
האלונקה החברתית הזאת. ויתכן שאנו טוען שלא רואה הרבה צעירים בישובים שיכולו להרים את  -רז

 בונים מגדל על משהו שבכלל לא מעוניין להיות חלק מהעשייה הזאת.
 

חושבת שיש מצבים כמו שרז מגדיר, אבל מדובר במצב רגעי.  בעבר שהתחילה לטפל בתחום  -לילך
ד שעליו הוא מדבר. אבל כיום שיש פורום ברור ומוסדר אז כולם מאו תסכולהרגישה את אותו 

 לזה. מחוברים
 שבהחלט שווה את המאמץ. -תהליך ההקמה הוא אכן סיזיפי, זה אתגר לא פשוט

 
 הרעיון לפלח לפי גלאים: -ריתב

 לבצע מיפויי צרכים והנגשה.
 בניית עבודת שטח מול הישובים.

 
 ישנו כבר פורום קיים מהישובים. והוקם מרכז צעירים בשנה שעברה. -בשער הנגב

 
במרכז גם  הצעירים הוא טרנד בכל הארץ וישנם תמיכות לנושא מהמדינה.  נושא מרכזי -סיגל

 המועצות האזוריות ישנו כבר ליווי למרכזי הצעירים במועצות.
 

 ניסינו לחפש דברים שאפשר לקיים כבר השנה על מנת ליצור באז חברתי לתמיכה בדבר. -לילך
 

 ם הצעירים בכללותו.לתחו go no goיש להבין כי ההחלטה שנקבל היום זה  -סיגל
 ואם נחליט להתקדם יש כמה דרכים.

 מצ"ב שער הנגב לגבי תחום הצעירים.עם שיתוף פעולה האופציה למסבירה על   -אחת
 הרעיון מאוד דומה למודל מעברים.

 לכן אנו צריכים לענות על שלוש שאלות:
 

 אם אנחנו רוצים להיכנס לתחום הצעירים במועצה? .1

 לבד עם נגיעות של שיתוף? או שותפות מלאה? עם שער הנגב. :איך אז צריך להחליט -אם כן .2
 
 

חושב שקודם כל צריך לבדוק מה אנחנו רוצים. ובצניעות ללמוד מה יש ומה כדי. לפני שאנחנו  -דורון
רצים לפתרונות. חושב שאין לדבר בכלל בפתרונות היום. אלא רק לבדוק שאלות כמו מהם מדדי 

 שאלות שעולות מהסקר. הצלחה תחום הצעירים ועוד
 

לעשות בדק בית מה אנחנו רוצים, ורק אחר כך ללכת לפתרון עם שער הנגב כן או לא. לכן ללכת  -רז
 לבדיקה יותר מעמיקה מהי הבעיה ובמה צריך לטפל.

 
 
 



 

 

 
בשלב הבדיקה המקדמית היינו עד עכשיו. אבל עכשיו כבר צריך להחליט אם הולכים לזה או  -סיגל

לקצוב בתקופות ניסיון. אבל צריך לגיס כאן לפחות חצי משרה לבדיקת הנושא. לייצר לא. אפשר גם 
 פעילות, לגייס צעירים, להרים את הפורום.

 במצב היום יש צעירים במועצה. לעומת ההיסטוריה שלא היו.
אין חולק שהדור הזה הוא העתיד הבא. אבל בסוף תמיד יש מגבלות של משאבים. וצריך לראות  -גיל

 מאיזה מקורות זה בא, או על חשבון מה.
צריך שיהיה מי שייקח את זה על עצמו, אבל חשוב להגיע למכנה משותף בין הישובים. חושב שצריך 

 ללכת בחיוב למועצה גם בהגדרת מייל סטון בדרך.
שנים הייתה סיטואציה בחצרים שלא היו צעירים שהחברה הלכו לחפש פתרונות  5לפני כ  -עופר

אחרים. וחיפשו כיצד להביא את הצעירים חזרה. רוצה לומר כי הצעירים הם העתיד של במקומות 
חל המפנה. היום כבר אין איפה לגור  -המועצה. וברגע שניכנס בעל תפקיד ממקוד לצרכי הצעירים

לצעיר שרוצה לחזור. לכן חשוב שיהיה בעל תפקיד שיראה ראייה רחבה יותר ויגרום לדבר לקרות. 
 את המהלך.רואה בחיוב 

 20כששומעים רעיון כזה זה ניראה כל כך ברור, שקשה לחפש סיבה להתנגד. מבין שבגילאים בין  -טובי
זה גיל מאוד תלוש בהחלטות מעניין כאן ועכשיו. ויחד עם זאת דווקא הכי חשוב בשנים אלו לכוון  30ל 

 שינוי.אל אוכלוסייה זאת ולתת לה תשומת לב שתביא למוביליות חברתית שתביא ל
לכן חושב שמבחינה זו צריך לראות כאן תשובה לעתיד ופוטנציאל בדור העתיד. הוא מאוד תומך 
 במהלך. רואה יתרון גדול במודל שער הנגב. החיסרון לדעתו שזה לא לגמרי שלנו ואולי אף רחוק.

 הוא חשוב שנכון ללכת יחד. -אבל בעידן של שיתופי פעולה
 

 אבל להגדירו במהלך העשייה ולא עכשיו. -וף פעולה עם שער הנגבחושבת שחייב להיות שית -סיגל
 

חשוב שידעו שהמועצה , לא חושבים איפה יגורו בעתידשעדיין  בגילאים  למרות שמדובר  -גוגי
 לטובתם ושומע להם ושומר על קשר איתם ונותן מעטפת בכדי שירצו לחזור זה המקום שרוצה אותם.

הזהות המועצתית . גם בשיתוף פעולה מול שער הנגב, צריך להגדיר חושבת שאסור לשכוח את  -סלעית
 את הזהות. דבר נוסף זה עתודה ניהולית. חשוב שתהיה תנועה בין הישובים ובין המועצות.

 
 נושא הפאב:

, ישנו מבנה בחצרים שעבד כפאב ועבר מספר גלגולים. ישנה כוונה להפוך אותו למקום מפגש לילך
ק לצעירים ולא רק למועצה. מקום פעיל רציף וזמין. שכולם יודעים ושותפים לצעירי המועצה, ולא ר

 למה שקורה שם.
 .400כ  -איש. מבחינת מקום לשבת כהופעה 300המקום מאפשר כינוס של 

 הכוונה להשתמש במבנה לכמה מטרות.
מול הכוונה לעסק שמחזיק את עצמו מבחינה כלכלית. פתיחה לחיצוניים. מנגנון עבודה והטבות 

 המועצה.
 יש תוכנת בסיסית לפעילות  לפי שכבות גיל  )קהל יעד(.

 ייכתב נוהל התקשרות מסודר מול המועצה אבל כבר הוגדרו הקווים המנחים.
 יוצא כרטיס תושב שיקנה הנחות.

 

 
כאשר אנחנו משקיעים במשהו אנו רוצים לראות שלעסק יש התכנות כלכלית, כיוון שאנו רוצים  -טובי

אורך זמן. מדובר בסכום גבוה. אני בעד, והוא נמוך מכל אלטרנטיבה אחרת. יחד עם זאת שיחזיק ל
 אנחנו צריכים לראות שהוא יחזיק מעמד.



 

 

מסבירה את החשיבות שחצרים רואים לנושא. מיקום במבנה ההיררכי. וההשקעה שהם שמו  -לילך
 בנושא.

 נים.ש 5חושב שבמועצה צריכה לדרוש שהעסק יחייה מינימום  -טובי
 יש במסמך העקרונות מספר שנים שהגדרנו מראש. -סיגל

 
 לוחות זמנים לפתיחה. -דורון
 , אנחנו בסוף. עכשיו התעוררה שיש בעיה שיש תחנת דלק ליד.לילך

 ועכשיו מנסים לפתור זאת.  
 חושש מההשקעה לא חש שראה את התנאים המסחריים מספיק. -רז

 :סיגל מציעה
עם חצרים יהיה ביטוי לנושא סגירת הפאב בטרם עת, אזי חצרים תחזיר נסכם שבתוך ההסכם שיעשה 

 את החלק היחסי למועצה.
 

 :להביא לאישורמבקשת  סיגל

למשך  2017המליאה תומכת בהצעה להקים תחום צעירים ולשלבו בתוכנית העבודה של  .1
 בהיבט התקציבי הכיוון הוא  שנתיים כמינימום. מודל העבודה המפורט יובא בהמשך.

אבל יתר הפעילויות יהיו מוטמעות  חצי משרה  לריכוז התחום ועוד תקציב קטן לפעילות, 
)תרבות, ספורט, מעברים,  מועצהבמחלקות הומשולבות בתוך תכנית העבודה הכללית 

 .וכו'(

אש"ח.  250אישור להעביר לחצרים את השתתפות המועצה להשלמת השיפוץ בפאב=  .2
חמש שנים במסגרת שהוגדרה, ואם לא לפחות יעבוד ממול התחייבות חצרים היא שהפאב 

 יוחזר החלק היחסי של ההשקעה למועצה.
 

 פה אחד אין מתנגדים  –המליאה מאשרת
 

      
 נושא שימוש בקמינים בתחום המועצה:דיון ב : 7 לסעיף

 מוזמנים משפחת ארליך מבית קמה.
 -סיגל

 רקע לדיון. משפחת ארליך יציגו את נושא הקמינים מנקודת מבטם. 
לאורך שנים כל ראשית חורף אנו מקבלים תלונות רבות מהמשפחה על פגיעה ממשית באיכות החיים 

 בנושא הקמינים בבית קמה.
אנחנו עשינו בדיקה מעמיקה בנושא ובסופו של דבר למדנו ואימצנו את החוק בנושא ומה שביכולתנו 

 לעשות:

 .4ואנו בודקים זאת במתן טופס  -ריכה להיות מאושרת בהיתר בניהצערובה  .1

במקרה שיש תלונות אנו מגיעים לבית שאליו מתייחסת התלונה ובודקים שהקמין עומד  .2
בודקים רק מול תלונה ולא  -בתקנים של מכון התקנים ולבדוק שהעצים מותרים להסקה.

 באופן יזום.
 
 
 

שהתקיים מול המשפחה הבהרנו שלמעשה  משמעות בקשתם היא איסור על שימוש בדיון האחרון 
לחוקק חוק עזר  בקמינים בכל המועצה )כיוון שלא ניתן להכיל רק על חלק מהישובים( דהיינו, 

 ולכן הוחלט להביא את הדיון למליאה. במועצה במועצה שיאסור על שימוש בקמינים



 

 

אם המליאה מחליטה לפעול לחיקוק חוק עזר שיאסור אישור יציג את המצגת. ובסופה נחליט ה עופר
 בקמינים.

 

 .מצ"ב מצגת 
 דרישות החוק בנושא.עופר סוקר את הסיכונים הגלומים בקמינים וב

 –לאור זאת 

 
 -הצעת ביניים של המשפחה

 אפשר הפעלת קמינים.ללא  -עד שלא יוסדר נוהל שיגיע פקח למול כל מתלונן .1
 לטענתו רק פעם אחת הגיע אליו פקח מול תלונה. 

 לגבש נהלים להפעלת קמינים לשפר את איכות העצים וגובה הערובה. .2

 הכשרת צוותי רחרחנים. .3

 הפעלת פיקוח בשעות הבעיה. .4

 הפעלת תנור שמזהם. איסור על  .5
 
 

התמודדות עם חשוב להבין שלמועצה אין יכולת כיום להעפיל פקח לכל ערב במהלך החורף.  -סיגל
השאלות מאיפה מקור הריח מוכרת וידוע לנו מתחום דודאים. היכולת לאכוף ולהוכיח שהנזק נובע 
מהקמין הספציפי. השקענו המון למידה בנושא והתייעצנו מול רשויות אחרות  ומול מרכז המועצות 

מתוך כך בדיון האזוריות. לדעתנו במצב הנוכחי אין לנו אפשרות לעשות משמעותית יותר מהקיים. ו
 האחרון שהיה מול עופר ונימה היה לאזור על שימוש קמינים במועצה.

 גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה. -לדעתה האישית זה דבר קשה ובלתי סביר
להכפיף  -להקים תחת היחידה הסביבתית נגב מערבי -מוסיפה כי אנו בעקבות בעיות הריח בדודאים

 תחום של ריח.פקח לענייני סביבה שגם התמחה ש
 מנסה להבין האם החוק עזר נותן לי סמכות נוספת למנוע מה שקיים. - טובי

 התשובה היא כן. -צביקי
אם חוק העזר יגדיר איסור על שימו שבקמינים במועצה אז כמובן שניתן יהיה לאכוף. האכיפה  -סיגל

שימוש  בקמינים  על עץ כיום מאוד בעייתית להוכחה , השאלה אם אנחנו חושבים שנכון לאסור על 
 במועצה.

 ניתן להגביל בימים את הפעלת התנורים לפי תנאי מזג אוויר.-ארליך  עופר
 קודם כל צריך לרצות. כרגע אין רצון במועצה.

לא חושבת שאין רצון, אבל יש הכרה במגבלות של המועצה. אבל חושבת שנושא הפקח הנוסף  -סיגל
יקוח זה ישפר את המצב. מנסה לחשוב על היום של אחרי. ואיך יוכל לעזור בזה ולתת מענה. וברמת פ

תכלס נותנים מענה. לכן חוזרת ואומרת שצריך לקבל החלטה מאוד ברורה. אנחנו נעשה מה שאנחנו 
 יכולים בכלים שאנחנו מכירים. 

 או לא. -ההחלטה צריכה להיות האם אוסרים שימוש בקמינים במועצה
 את המקסימום האפשרי במסגרת היכולות.וההחלטה הנוספת להמשיך לעשות 

 ורוצה לשקף את הצד הזה. דורון: גיליו נאות, אני בעל קמין בבית קמה
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

של שכנות טובה. מפתיע אותי שאין תקנים מסודרים אבל חשוב לי  ענייןהפתרון האחד לבעיה הוא 
להציע משהו אחר. זה כבר עלה בבית קמה לנסות לפתור את זה בצורה קהילתית ולגבש הסכמות. יש 

אנשים שרואים בריח משהו רומנטי ולא רוצים לפגוע בך. ויכול היות שאם יש תיקני עץ או ימים שעות 
ר עוד לדון בנושא זה בבית קמה. לפני קבלת החלטה קטגורית לכאן או שעדיף לא להדליק בהם אפש

 לכאן.
סיגל: רוצה להמשיך את הדיון במליאה. מודה למשפחת ארליך ובהחלט מבינה את מצוקתם. המליאה 

 תדון בכך בהמשך.
 
 
 
 
 
 
 
 

  ריצ'קר-רשמה: נועה לוין
 
 
 
 


