
 

 

 10/06/18פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
 6/2018מס' 

 
 ראש המועצה - סיגל מורן  נוכחים:

 נציגת נבטים - אביגיל יוסף
 נציג להב - רז קדמון
 נציג שובל - טובי שור

 נציג תאשור - אדי תורג'מן
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת כרמים - גוגי יצחקי
 נציג חצרים - עופר רימון
 בית קמהנציג  - דורון יונאי

 
 

 נציג ברוש - גיא חדידה : נעדרים
 נציג דביר - גיל בנימין
 נציג שומריה - נציג חסר
 נציג משמר הנגב - סיני פסל

 נציג גבעות בר - אילן קציר
 

 המועצה  מנכ"ל - הדרה גורפינקל משתתפים:
 גזברית - נועה לוין ריצ'קר  
 תקציבאית - נטע לי אביטל  

 יועמ"ש - אורית הלויעו"ד 
 ע. ראש המועצה  -לילך קולומבוס    
 תון המועצהיע -  נועה   
 חברה כלכלית - דרור קרוואני  
 דביר -   אסף  

 
   

 
 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  – 05/18 אישור פרוטוקול :  1לסעיף 

 
 דיווחים:

 

 

  מכרז דודאיםעדכון – 
 

 .שינוי אזור רישום לילדי כרמים: 2לסעיף 
 

 הסיבות להצעה לשנות אזור רישום:  – סיגל
פיצול של ילדי כרמים בין בתי ספר רבים. במהלך השנים האחרונות היו כמה דיונים  - קיבוץ כרמים

עם חברי כרמים על בתי הספר והפיצול הגדול של ילדי כרמים )מיתר, סנסנה, יובלי הנגב(. בית הספר 
בסנסנה מוגדר כבית ספר מעורב ובשנים האחרונות החל מעבר גם של משפחות חילוניות לבית הספר 



 

 

עם המורכבות הזאת אנחנו מתנהלים עם כרמים כבר כמה שנים. כולל ניסיונות להגדיר את  בסנסנה.
 בית הספר תמרים כבית ספר משותף ביחד עם הר חברון.

 קהילת כרמים אומרת כבר המון זמן שהם מרגישים שהם נבלעים בבית הספר.
לפני כשש שנים עבר למועצה אחרי תהליכים ארוכים בחצרים. הסיבה המרכזית היתה  – נווה במדבר

הסיטואציה המורכבת של גיוס תלמידים לבית הספר )בעיקר סביב סוגיית ילדי ב"ש( לאור התנגדות 
 הרשויות למעבר ילדים לבתי ספר ברשות אחרת. 

תי הוחלט להעביר את ילדי נבטים לאור הקשיים הללו והרצון לחבר את ילדי נבטים לחינוך המועצ
 לחצרים וכך הצלחנו לייצב את אוכלוסיית הבסיס של בית הספר מילדי מועצה.

 גם ילדי הבסיס היום צריכים לקבל אישור ממועצה אזורית מרחבים ללימוד בנווה במדבר.
 בימים אלו אנחנו עסוקים בבחירת מנהלת חדשה אחרי שנה לא פשוטה בבית הספר.

 כיתות לשכבה. 2ל בית הספר הפרוגרמה ש
שלושת הקהילות שיזינו את יובלי הנגב )גבעות בר, דביר ולהב( יהיו מספיק גדולות  –יובלי הנגב 

 והמספר של ילדי כרמים לא ישפיע על בית הספר.
     

אני מובילה את התהליך בכרמים מכיוון שאמיר חבר קיבוץ בכרמים. קיבוץ דביר ולהב עודכנו  –סיגל 
בטרם יצאנו לדרך. קיבוץ כרמים יצא למהלך מזורז של חשיבה על שינוי אזורי רישום ולפני  במהלך

 כמה ימים התקבלה החלטה בקיבוץ כרמים לשנות אזור רישום ולעבור לנווה במדבר.
קיבוץ כרמים קיבל החלטה לקבל את הצעת המועצה לעבור, מבקשת מהמליאה לאשר את  –גוגי 

 ההחלטה.
שמח לקרוא את ההודעה. בחצרים נפלה החלטה שעוברים ללמוד במבואות הנגב במסגרת  –עופר 

 התיכון. אני תומך במעבר למבואות הנגב החיבור למועצה חשוב.
 

לא רוצה לפגוע לכרמים בשמחה במעבר ואם זה עוזר לכרמים אני שמח. אבל אם אני מתחבר  –רז 
טוב להם ולכן חיפשו אלטרנטיבה. אני רוצה לומר  יובלי הנגב כי לארוצים לעבור מלהקדמה כרמים 

שגם להב לא מרוצים מיובלי הנגב וכך גם כלל הישובים. מבקש להרים את דגל יובלי הנגב ולקבל 
תגובה של מחלקת החינוך לעניין כמו תוצאות מייצב ורוצים לראות איך בשנים הבאות אנחנו מרימים 

 את בית הספר למקום שהוא צריך להיות.
 

יכול להיות שהשורה התחתונה של התהליך כבר סוכמה יכול להיות שהמליאה לא תאשר?  –ף אס
 להעביר זה לא פתרון לדעתי. 

 
כשהקמנו את יובלי הנגב החשש היה שניצני הנגב ידחק לפינה.. כך לא קרה. בשלב זה כרמים  –טובי 

ל שיש להתייחס אליו אבל אין מעוניינים במהלך וכך גם נווה במדבר. אולי המעבר של כרמים מרים דג
 סיבה לסייג את המהלך של כרמים. צריך לראות בקביל מה עושים עם יובלי הנגב.

 
צריך לחשוב עליהם. אבקש לקבל התייחסות לנושא בכדי שנוכל ברגע שרז אמר את הדברים  –דורון 

 לאשר אותו בלב שלם.
שפרטנו, גם בכרמים יש מרוצים יותר  הסיבות למהלך הם לא חוסר שביעות רצון אלא הסיבות –סיגל 

 ופחות.
בכרמים היה דיון מאוד מורכב למעבר היו אנשים שאמרו טוב לי ביובלי הנגב אבל כקהילה  –אמיר 

שנים שגדל וקולט בממוצע בין     6נראה לנו שנווה במדבר יותר מתאים. יובלי הנגב הוא בית ספר של 
. התחלנו תהליך של חידוד מיהו בית הספר יובלי הנגב. מורות בשנה ובדרך כזאת מורכב להתאזן 3-4

 יובלי הנגב בית ספר טוב מאוד הוא לא מושלם אבל אנחנו עובדים על הנושא.
רמת המעורבות של המועצה ושלי בבתי הספר היא גבוה מאוד עם המון השקעה ותשומת לב  –סיגל 

י התוצאות חשובות לצד דברים לקבל את תוצאות המייצבים. לדעת מאכזב מאוד בסוףואין ספק ש



 

 

אחרים. אנחנו שומעים את הביקורת אבל לא בצורה קטגורית יש גם המון טוב בבית הספר. חשוב גם 
לזכור שאוכלוסיית המועצה השתנתה והציפיות אחרות ושונות והמורכבות גדולה יותר. אנחנו בתוך 

ההתנהלות ביסודיים מורכבת כי עד לפני תוצאות המייצבים צריך גם לזכור ש המשימה הזאת עמוק.
 משרד החינוך מכתיב הרבה מאוד דברים.

גם קיבוץ להב מעוניין ללמוד במקום קטן. התשובה של אמיר חלקית בעיני. לדעתי בית הספר לא  -רז
 עומד בחוזר מנכ"ל . 

, בהקשר של חוזר מנכ"ל , אתה מוזמן לבוא בצורה מסודרת אני לא יודעת על מה מדובר –סיגל 
 הציג את הדברים אין לכך קשר לדיון הנוכחי.ול
 

 שינוי אזור הרישום של ילדי היסודי לבית הספר נווה במדבר –הצעת החלטה 
 

  בעד אחד נמנע 7 –מאשרת את שינוי אזור הרישום של כרמים לבית הספר נווה במדבר  המליאה

 
 :הנגבמאשל הנשיא למבואות  שינוי אזור הרישום של קיבוץ חצרים  : 3 עיףלס

 
 

 חצרים החליטו על שינוי של אזור הרישום למבואות הנגב ומתבקש אישור המליאה 
 
 

 פה אחד אין מתנגדים -שינוי אזור הרישום של קיבוץ חצרים את מאשרת המליאה 
 

 מינוי וועדת בחירות  :4 לסעיף
 

 –אנו מציעים את ההרכב הבא לוועדת הבחירות 
 

 יו"ר  –טובי שור 
 דביר –דניאלה ארביב 

 בית קמה –הקטור גולן 
 חצרים  –ישראל קסל 
 נבטים–אביגיל יוסף

 
 מבקש לצרף עוד נציג מהמושבים –איציק 

 סיגל אין בעיה תעביר אלנו את השם ונצרף
 
 

 .פה אחד אין מתנגדים -ועדת הבחירות את מאשרת המליאה 
 
 

לקידום הספורט מכון , החשמל הירוק העמותה 2017דיווח על תוצאות חברות הבת  :5לסעיף 
 .רימון וקרן בני שמעון

 
 .דיווח על חברות הבת –ר"ח יורם שוחט 

 של החברות: 2017רו"ח יורם שוחט סוקר את הפעילות ומאזן 
 החשמל הירוק

 העמותה לקידום הספורט



 

 

 מכון רימון
 קרן בני שמעון

 נערך דיון.
 2017המליאה מאשרת את קבלת דיווח תוצאות חברות הבת לשנת 

 
 
 
 
 
 
 

 נציג ציבור –מינוי עו"ד לירון קמפו כדירקטור בחברה הכלכלית  :6לסעיף 
 

 דורון יונאי יוצא
 קמפומשה תייר ביקש לסיים ואנחנו מבקשים לאשר את עו"ד לירון  -סיגל  

 
 פה אחד אין מתנגדים -כדירקטור בחברה הכלכלית  ו"ד לירון קמפוהמליאה מאשרת את ע

 
 מצ"ב. –  2018אישור המלצת הועדה המקצועית לחלוקת תמיכות  :7לסעיף 

 
 

פה אחד אין   - 2018המלצת הוועדה המקצועית לחלוקת תמיכות לשנת המליאה מאשרת את 
 מתנגדים

 
 מצ"ב. – 2019אישור תבחינים לתמיכות   :7לסעיף 

 
, מעדכנת כי לא נערכו שינויים בתבחינים משנת  2019סוקרת את התבחינים המוצעים לשנת  –נועה 
2018  

 
 פה אחד אין מתנגדים  - 2019התבחינים לתמיכות לשנת המליאה מאשרת את 

 
 אישור תקציבי הוועדים המקומיים מצ"ב חומר. :8לסעיף 

 להלן אישור התקציבים לפי ישובים:



 

 

 
 

 פה אחד אין מתנגדים  -תקציבי הוועדים המליאה מאשרת את 
 

 מצ"ב חומר. –עדכון תקציב מנת וועד מקומי כרמים  :9לסעיף 
 

על חשבון   2018לשנת  ₪ 46,445לעדכן את תקציב ועד מקומי כרמים ב  המובאת הצעה למליא –נועה 
 . מקור העדכון הוא תקציב הרזרבה בגזברות.2019מנת הועד המקומי לשנת 

 
 פה אחד אין מתנגדים  -עדכון תקציב מנת וועד מקומי כרמים המליאה מאשרת את 

 
 

 :אישור תבר"ים :10לסעיף 
 

לאור בקשות בתי הספר לשיפוצי קיץ ובעיקר בקשת בית בקשה להגדיל את תב"ר מבנה ציבור  –סיגל 
הספר ניצני הנגב. בית הספר מתיישן ויש צורך בהשקעה גדולה גם בתשתיות )בעיות בטיחות( וגם 

מיליון. לאחר שיחות רבות הוחלט לחלק את  1.5 –לצורך השקעה בתכנית ייחודית המדובר על כ 
 ליאה להשקעה בניצני הנגבההשקעה לכמה שנים ובשלב זה מתבקש אישור המ

 
 מתוך קרנות הרשות. לצורך שיפוץ בניצני הנגב. ₪ 500,000מבקשת להגדיל את תב"ר מבנה ציבור ב 

 הצעתי והמלצתי היא להמשיך בתכנית לשנים הבאות ולהשלים את ההשקעה.
 

תקציב 2018 מקוריהוועד מקומי

                       956,301בית קמה

                    2,541,640להב

                    1,515,000שובל

                    5,044,000חצרים

                    1,354,000משמר הנגב

                    1,210,589דביר

                       811,000כרמים

                       867,554שומריה

                    1,367,790גבעות בר

אישור תקציב ועדים מקומיים

מליאה 10.6.18



 

 

 
 .הסבר על התברים –נטע לי 

 
 אין מתנגדים –התברים פה אחד המליאה מאשרת את 

 
 
 

  רשמה: הדרה גורפינקל 
 
 
 
 
 
 


