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 -סיכום דיון-

 הצגת חממת אינגב[ 1]

המטרה היא . אינגבוהפעילות של המרכז לחדשנות, החממה ו , החזוןהוצגה תכנית העבודה איתי:

לשנות את תמהיל התעסוקה, הרחבת תשתיות לצמיחה והצלחה, יצירת הזדמנויות, שילוב 

הסכמי שיתוף פעולה על ההסתכלות היא על כלל מרחב הנגב, תוך יצירת האוכלוסייה הבדואית. 

  מנת להרחיב את הקידום בדרום.

מדובר בשינוי משמעותי, החזון הוא שאפתני ואנחנו מאמינים בו. קיים  ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 במקום תמהיל שותפות ייחודי ומוערך, ואנחנו אופטימיים כלפי העתיד. 

 [ אישור פרוטוקול מליאה קודמת2]

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה שור פרוטוקול קודם. אי ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 הקודמת. אושר פה אחד.

 

 ע"י מתן ומנכ"ל כוכבי המדבר –דיווח ואישור הקצאת קרקע - כוכבי המדבר[ 3]

הארגון כוכבי המדבר הוקם מתוך מטרה לפתח מנהיגות צעירה בנגב. התכנית מאפשרת ליווי  מתן:

צעירים מהחברה הבדואית, ובשאיפה לאפשר להם להשתלב בעמדות מפתח בעתיד. הארגון כולל 

בית ספר תיכון, מסגרת חינוך בלתי פורמלית ומסגרות נוספות. הארגון פועל להקמת קמפוס 

 גביר את הפעילות. למנהיגות שירכז וי

 דונם 30אושרה הקצאה של  2018מדובר בהמשך החלטה, במליאה בשנת  ש[:"אולגה גונן ]יועמ

דונם. מדובר בשלב  60-. כעת, בעקבות שינוי התב"ע ובקשה לשטח גדול יותר, מדובר בלכפר הנוער

טה הצעת החל אחרון, לא התקבלה התנגדות. וועדת ההקצאות ממליצה להקצות את הקרקע.

 .12/9/2021מיום  10/21פרוטוקול סיכום מליאה מס' מליאת המועצה מאשרת את   החלטה:

 אושר פה אחד  
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, להקצות את הקרקע הידועה 20/10/2021ראשונה: מאשרים את המלצת וועדת ההקצאות מיום 

, לעמותת כוכבי 3, חלק מחלקה 100232/7בגוש  1, חלק מחלקה 100232/6, בגוש 201כתא שטח 

המדבר, לצורך הקמת כפר נוער לפיתוח מנהיגות בחברה הבדואית, בכפוף לאישור משרד הפנים. 

את , להקצות 20/10/2021נייה: מאשרים את המלצת וועדת ההקצאות מיום הצעת החלטה ש

במרכז ג'ו אלון לטובת בית ספר  965-ו 961, מבנים 6, חלקה 100223/1, בגוש 245המבנים במגרש 

תיכון ופנימיית יום, לתקופה של שלוש שנים ואפשרות להארכה בשנתיים נוספות, ובכל מקרה לא 

 . 201אישור אכלוס בשלב א' של המתחם בתא שטח תימשך ההקצאה לאחר קבלת 

 האם מאשרים את שתי ההחלטות? אושר פה אחד. ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

 

 ליהודיווח על מעבר לווטרינריה של אשכול נגב מערבי / גיל לפיד, תמר א[ 5]

מעבר שירותי הווטרינריה לאשכול הנגב המערבי, מהלך הנדרש לאור התנאים כיום.  :לפיד גיל

 450פקח אחד בלבד ומכלאה שלא עומדת בתקנים. ממוצע של קיים טרינר עובד בחצי משרה, והו

באשכול יתקבלו שירותים  תחת השירות הוטרינריפניות בשנה. הדרישה לעבודה היא מסביב לשעון. 

, גם מעבר לשירותים הקיימים כיום. האשכול מפעיל מוקד ייעודי לעולם התוכן, הפועל מגוונים

, וסקר איכות השירות 2022המעבר יתקיים בתחילת ינואר  ומחויב לזמני מענה מוגדרים.  24/7

 מתקיים פעם בשנה. 

 האם מאושר? פה אחד. ניר זמיר ]ראש המועצה[:

להקצות את  20/10/2021המלצת וועדת ההקצאות מיום מליאת המועצה מאשרת   החלטה:

, לעמותת 3מחלקה , חלק 100232/7בגוש  1, חלק מחלקה 100232/6, בגוש 201הקרקע הידועה כתא שטח 

 כוכבי המדבר, לצורך הקמת כפר נוער לפיתוח מנהיגות בחברה הבדואית, בכפוף לאישור משרד הפנים.

 אושר פה אחד  

להקצות את  20/10/2021את המלצת וועדת ההקצאות מיום מליאת המועצה מאשרת   החלטה:

רכז ג'ו אלון לטובת בית ספר תיכון במ 965-ו 961, מבנים 6, חלק 100223/1, בגוש 245המבנים במגרש 

ופנימיית יום, לתקופה של שלוש שנים ואפשרות להארכה בשנתיים נוספות, ובכל מקרה לא תימשך 

 .201ההקצאה לאחר קבלת אישור אכלוס בשלב א' של המתחם בתא שטח 

 אושר פה אחד  
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 [ מדיניות אכיפת חנייה6]

בחצי השנה האחרונה התחלנו בתהליך הסדרה של כלל מדיניות אכיפת חוקי  ש[:"אולגה גונן ]יועמ

אכיפת החנייה. חוק העזר לחנייה הוצג בעבר העזר והסביבה. כחלק מתהליך זה מוסדרת מדיניות 

במליאה. אכיפה בתוך היישובים לא יכולה להתבצע ביוזמת המועצה, אלא נדרשת לעלות כבקשה 

בשלב זה מדובר במתן קנסות על חנייה אסורה וחנייה באדום לבן. בהמשך ניתן מהנהלת היישוב. 

המסחריים. המדיניות תיכנס לתוקף אכיפה תתבצע בכל המרכזים להתקדם לגבייה עבור חנייה. 

 ימי הסתגלות. 30לאחר אישור המליאה, ובמתן פרק זמן של 

 האם מאושר? פה אחד. ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

  (4/10/2021לרמ"י )מליאה במייל מיום ₪ מיליון  1ערבות בסך בגין הארכת אשרור [ 7]

 ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

 [ אישור נוהל מחיקת חובות8]

הנוהל  2015נוהל מחיקת חובות נשלח לכלל חברי המועצה. במליאת יוני  נטע לי אביטל ]גזברית[:

אקטיבית. כיום נדרש לאשר -אושר במליאה, ביחס לסעיף א' בחוזר מנכ"ל, בנוגע למתן הנחות רטרו

את מעבר שירותי הווטרינריה לאשכול הנגב המערבי, כפי מליאת המועצה מאשרת   טה:החל

 שהוצג במליאה.

 אושר פה אחד  

את מדיניות אכיפת החנייה, כפי שהוצגה במליאה. מליאת המועצה מאשרת   החלטה:

 ימי הסתגלות. 30המדיניות תיכנס לתוקף במתן פרק זמן של 

 אושר פה אחד  

למתן  4/10/2021ת מיום החלטת המליאה הטלפונימליאת המועצה מאשררת את  החלטה:

 בגין הטמנת אשפה.₪ מיליון  1ארכת ערבות למינהל מקרקעי ישראל בסך ה

 אושר פה אחד
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חובות הארנונה חובות אבודים והסכמי פשרה.  מחיקת :במליאה להשלים את שאר הסעיפים בנוהל

מיליון שקלים, למעלה ממחצית הסכום מקורה בחובות  5-עומדים על כ 31/12/2020במועצה נכון ל

. בעבר משרד הפנים לא חייב את הרשויות לאשר נוהל למחיקת חובות, דבר שהיום 2010מלפני 

לאחר אישור הנוהל הסדר מול הנישום. מחויב על פי חוזר מנכ"ל. הסכמי פשרה מאפשרים להגיע ל

 במליאה תועבר לידיעת המליאה רשימת החובות למחיקה ולהסכמי פשרה.

 האם מאושר? פה אחד. ניר זמיר ]ראש המועצה[:

 

 דיווח[ 9]

ברכות על זכייה במקום שלישי בכנס של כלל הרשויות בארץ לפרויקטים  המועצה[: ניר זמיר ]ראש

פעילות פסיכיאטר במועצה לשירות התושבים. בשלב ראשון הפיילוט הוא לילדים עד גיל לחדשנות. 

מתוכננת סדנה בנובמבר, חשיבות ההשתתפות , והליווי ההיקפי ימומן גם הוא על ידי המועצה. 21

מחסור ארצי במטפלות וסייעות בגיל הרך, הוביל למחסור בכח אדם המועצה.  של חברי ותושבי

נסיעה לארה"ב הייתה משמעותית, בגנים. הוחלט על הקצאת משאבים וגיוס כח אדם משמעותי. 

 יצרה קשרים ובסיס לשיתוף פעולה בהמשך.

 תב"רים[ 10]

כלל התב"רים הועברו לחברי המועצה. תב"רים מרכזיים להתייחסות:  נטע לי אביטל ]גזברית[:

להתייעלות אנרגטית. מבקשים  1464לתב"ר ייעודי  1121ש"ח עובר מתב"ר  168,000סכום של 

 קידום היתר תחנת גז בדודאים.  -1474לפתוח תב"ר חדש, תב"ר 

 ניר: האם התב"רים מאושרים? פה אחד.

 

 

 את נוהל מחיקת חובות והסכמי פשרה, כפי שהוצג במליאה. מליאת המועצה מאשרת  החלטה:

 אושר פה אחד  

 את התב"רים כפי שהוצגו במליאה. שרתמליאת המועצה מא  החלטה:

 אושר פה אחד  
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 ברכה,ב

  המועצהראש ניר זמיר, 

_______________________  

 איי בע"מ-חברת סאמיט רשם על ידי:נ

 

 

 רשימת תב"רים –נספח א' 

 


