
  

  
  17/10/2010ישיבת מליאת המועצה מיום 

  201021/' מס
  

   ראש המועצה-    סיגל מורן    :נוכחים
   נציג שומריה-    זבולון כלפה    
   נציג דביר-     יאיר לוין    
   נציג נבטים-    נחמיה שחף    
   נציג בית קמה-    איתי זיידנברג    
   נציג תאשור-      טל זמיר    
   נציג גבעות בר-    אילן קציר    
   נציג כרמים-    סטה'כוגמוטי     
   נציגת ברוש-    שולה גבאי    
   נציג משמר הנגב -     סיני פסל    
   נציג שובל-    טובי שור    
   נציגת חצרים-    בתיה דויטש    
      
   נציג להב -     ניר זמיר    :נעדרים

   נציג תדהר -    איציק אבוטבול    
  

  רווחה'  מנהלת מח-    איריס עזרא   :משתתפים
  ית המועצה גזבר-    נועה לוין    
   מבקרת המועצה-    נירית שרייבר    
  לפיתוח כלכלי'  מנהל היח-    דרור קרואני    
      ד אורית"עו    
  האסטרטגית '  היח-    רינת חכים     

  
   נשלח בטעות לחברי המליאה רק 201011/ מכיוון שפרוטוקול  – 201011/אישור פרוטוקול    : 1לסעיף 

  .  זה למליאה הבאה בכדי לאפשר לחברי המליאה לעיין בוסוכם לדחות את אישור פרוטוקול, הבוקר    
  

  :דיווחים    :2לסעיף 
  

כפי שדווחתי במייל בשעה טובה קבלנו את ההודעה הרשמית על  – הקמת הועדה לתכנון ובנייה -
ן "חברת אמ. ההחלטה לבחור בנו כאחת מתוך ארבע רשויות הפיילוט להקמת ועדה מקומית

 את התהליך ובשלב הראשון הם אמורים לעשות הערכת מוכנות י משרד הפנים ללוות"נבחרה ע
ערך ילאחר השלב הזה שאמור לה. .השלב הזה יתחיל בשבוע הבא. גם לגבינו וגם לגבי שמעונים

 אנו מניחים . הם ימליצו לשר לחתום על הצו ומשם מתחיל תהליך המעבר בפועלכחודש וחצי 
 .נפתח את הועדה 2011שבסביבות אפריל 

 מוצג המכתב והשאלון – הנהלת המועצה קיימה דיון בנושא – ס יסודי בגבעות בר"ביהשינוי  -
 . ככל הניתן, מאמץ לנהל את התהליך בהסכמההנהלת המועצה החליטה לעשות . שיצאו לישובים

ולתחום את סדר ,  מנסה לשלב בין האפשרות לקיים דיאלוג עם הישובים מחדהתהליך המוצע
 .דךז קבלת ההחלטות מאי"ולו

בשעה טובה אושר לנו  ול של המשרד להגנת הסביבה"ביום חמישי שעבר היתה פגישה עם המנכ -
זה מבטא במידה רבה את הרצון של המשרד .  ח התכנון"ע₪  מיליון -הסכום הראשון של כ

ישיבת .   נדרש לקבל החלטות2011מרץ -בפברואר.   מתקדמיםבדודאים התהליכים תלראות א
  .  בדודאים כדי ללמוד ולהכיר את הנושאהמליאה הבאה תתקיים

 

  
  
  
  
  
  



  

  
 

  . שנת הלימודים נפתחה כסדרה. לפני שבוע פתחנו את שנת הפעילות במועצה -
שנה . נבטים וגבעות ברב,  בחוגיםהשתתפותשיש עליה דרמטית באנחנו רואים ישובים בשני 

 1700תתפים נכון להיום כבר עכשיו מש,  משתתפים בחוגים1,500 -כעם שעברה הסתיימה 
 במספר המשתתפים כך גם גדל כמובן החלק של יש עליהשככל . ונסיים כמובן עם יותר

 .השתתפות המועצה ונידרש להתמודד עם זה בדיוני התקציב

  
  : אישור חברי ועדת הביקורת של הועדים המקומיים     :3לסעיף 

  .ת לועדים המקומייםהקמת ועדת ביקורתהליך בשנתיים האחרונות אנחנו נמצאים ב : נירית    
  . ועדת הביקורת זו הועדה היחידה שמליאת המועצה מאשרת עבור הועדים    

  . ישובנציגים בכל  3-5 צריך לבחור בין –מוגשת רשימה לאישור 
  .ויש לאשר גם אותה, ברשימה שהוגשה למליאה חסר שמה של נציגת גבעות בר הילה חכמון

הוק של -הוקם צוות אד. לעשות שם תהליך של בחירהולכן נצטרך .  מועמדים7בבית קמה הגישו 
תהליך ה. אשר על פיו תתבצע הבחירה, נועה ונירית אשר יעביר למועמדים שאלון, צביקי: המועצה
  . ויתקיים בכל יישוב בו יוצגו מספר מועמדים גדול מהנדרששקוףיהיה 

  .נציגי הועדה בהתאם לתוצאות נמליץ למליאה הבאה את 
  

  . ה לא מופיעה ברשימה ויש להם ועד מקומישומרי: סיני    
  

  . מבקשים מזבולון להביא הצעה לועדת ביקורת בשומריה: סיגל    
  . תודה לנירית על המהלך החשוב    

  
 כפי שהוצגו ברשימה ובפוף יםיהמליאה מאשרת את חברי ועדת הביקורת של הועדים המקומ

   .להערה לעיל
  

הוצגה בפני חברי המליאה חוות דעת  (פעלת קפיטריה במבואות הנגב אישור התקשרות ללא מכרז לה    :4לסעיף 
  : )עורכי הדין    

  
  ? מה זה אומר ללא מכרז : טל    

  
שהצגנו הוא האומדן להצעה הבסיס . אנחנו פונים למי שאנחנו חושבים שראוי ומתאים להגיש: אורית

  . מלכתחילה
  .  הוא נמצא פחות משנה בשוק–חד שהציע ולא עמד בתנאי הסף מועמד אבמכרז השני היה     

  
              הילדים נמצאים המון שעות . רצון לפתוח קפיטריה לתלמידיםחלק ממורכבות המכרז קשור  ב: סיגל

  .ה החלטנו לתת גם פיתרון לעניין זה"בהזדמנות של בחירת ספק לארוחות לילדי נעלבבית הספר ו
ובהמלצת עורכי שמוצו כל האפשרויות האחרות חרי א. הוא ידוע מקובל ומוגדר בחוק, מבחינת ההליך

  .אני חושבת שנכון יהיה ללכת בדרך הזו, כולל חוות דעת כתובה מהם, הדין שלנו
  .היום אנחנו בתוך שנת הלימודים ועדיין אין לנו פתרון בשבילם

  
   . חברים בעד10 –מאושר     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  :  במסגרת הדיון האסטרטגי –מעון דיון בהגדרת ערכי הליבה בבני ש    :5לסעיף 
  

   שהולך לבין המפגש האסטרטגישעשינו בצפון חוליה מקשרת בין הסדנה המפגש הזה הוא : אריק
 יהוו  היוםערכי הליבה שיוגדרו. אנחנו הולכים לגבש את חזון המועצהבמפגש ביום השני . להתקיים

  . את הבסיס להגדרת חזון המועצה
: באשר היאכל התארגנות אנושית י פרקטי וממשי ומהווה את הבסיס ל זה דבר מאד קונקרטערכים
      .כיוון ומהווים את הבסיס לקבלת החלטות, ערכים מתווים דרך. קהילה חברה, משפחה, אדם

  .למושג ערךרבות יש הגדרות 
ו ולכוון את דרכנ מיטבי שיש לשאוף אליו תמיד ועל פיו יש לבחון , דבר רצוי ראוי: אני מגדיר ערך

  .וגבולותינו
  

  : חינוך זה נושא –דוגמא     
   אהבת המולדת–ערכים הקשורים אליו     
           מעורבות        
           נתינה        
           אהבת הזולת         
                       פלורליזם      

  
  . ערך הוא דבר שאני מוכן לשלם מחיר כדי לקיים אותו: ליבוביץ מגדיר ערך    
  . .ה אותנו במצב בו אנחנו צריכים לבחור מצד אחד ולוותר מצב שניערכי ליבה מעמידעבודה על     

 עליהם ומאידך אולי יצריכו אותנו לשלם את לוותרלא מוכנים שאנחנו ערכי הליבה הם אותם ערכים 
  )הצלחה, פופולאריות. (המחיר בגינם את המחיר

  
  :הליבה של המועצהכל אחד יגיע ערך אחד שהוא חושב שצריך להיות בערכי     
  .  הזדמנויותשוויוןכולל , בגלל השוני בין אופי הישובים -  שיוויוניות:טל    

  
שאנחנו מורכבים מקהילות שרואות את זה מה שמייחד אותנו , תפיסה קהילתית - קהילתיות: איתי

  .עצמן כקהילות ולא ישובים שמורכבים מקבוצות של פרטים
  

  .נהיה כולנו מצויינים, היה מצויין בתחום שלו אם כל אחד י– מצוינות :נירית    
  

  . לא להסתכל רק על עצמך אלא להסתכל על הצרכים של כולם–  הוגנות:אילן    
  

  המפגש , את הניכורשמעצים הנקודה המרכזית שעלתה בסדנה היא שאנחנו חיים בעולם : זבולון    
   עם רצון להשתייך לאורח חיים מסוימתבמועצה אנשים בחרו דרך התיישבות . האישי מתמעט    
  .  להפסיק לחשוב רק על עצמנו– ראיית האחר   .מסוים    

  
גם ,  בזולתךלא לפגוע הקריטריון לבדיקה צריך להיות – אל תעשה לזולתך מה ששנוא עליך: טובי

  . הערך הזה יוצר גבולות כדי לא לפגוע באחר.  שחשובים לולצד השני יש ערכים
  

 אם הייתי רוצה משהו אחד שיאפיין אותנו ואת החינוך – כבוד לאחר, נה נתי,מעורבות – סיגל
  .זה מה שהייתי בוחרת, שלנו

  
 מקבלים רק את בשם המצוינותלשים לב שלא , המצוינותמול ערך שעומד  – קבלת השונה: איריס

  . המצוינים
      

  
  
  
  



  

  
  
  

  :איזה מהערכים יכולים להיות מתנגשים : אריק    
  .לא הוגן מכני עלול להיות שיוויןאם לוקחים . ויוניותושוהוגנות : סיגל    

  
מצויינות נתפסת .  עלול לסתור את רוב הערכיםמצוינות מסוימתבפרשנות : איתי

  . לאסטיותידויבדאינכ
  

  יש לנו מועצה שהיא סך הפרטים . ויינות היא כלי ולא ערךמצ. כן צריך לדבר על מצויינות: סיני    
אני מקבל . כגוף תפעולי שאמור לקיים את החיים של כל אותם פרטים, עצהיש לנו את בית המו. שבה    
  . השאלה מאיפה הם נשאבים–את זה שצריך להיות ערכים     

  
  .בסופו של דבר, הרבה דבריםמתאים לערך זה משהו שהוא : זבולון    

  
  במועצהאני חשבתי שאני רואה . זה לא טרוויאלי שמליאת המועצה תקיים דיון על ערכים: סיגל    

אנחנו מדברים ערכים . דיון בערכי הליבהשאני עומדת בראשה את ערך המוסף של המליאה בתחום 
 רב המשותף –שבהם הישובים עם כל ההטרוגניות . החלטה שלנו יש בבסיס ערכים בכל. כל הזמן
  .על המפרידבינם 

  
  :ה הוא מוותר  כל אחד בתורו יגיד במצב של אין ברירה על מ– ערכים 4אני אגיד : אריק    

  
  קבלת השונה    כבוד לאחר      נתינה      מעורבות            

  
  X                      X    זבולון
    מקרה פרטי של כבוד אחר           מוותר על נתינה        איתי
  X                           נירית
     כלול בכבוד                                     נועה

  
  .מתוכם ערך ברזל אחד, צה ערכים ראויים למוע3כל קבוצה תבחר : אריק     

  
גם אם ובמיוחד כאשר הוא , גם אם הוא שונה ,  היכולת לכבד את האחר–סביבה /כבוד לאחר .1

 .שונה מאיתנו

 .האדם במרכז. שונה מכבוד לאחר,  צריך להיות הערך המנחה במועצה–כבוד האדם  .2

  ברמה היישובית והאזורית- חוסן קהילתי  .3

 . כלפי האחר והקבלה בכך שיש אחר מחייב סובלנות האחד –כבוד לאחר  .4

  
  מגדיר מטרות ולעשות את הדברים הכי טוב , ממקד,   מחייב להתמקד במספר דברים–מצויינות     
  .להאמין ביכולת שלך וביכולת של האחר. שניתן    
      
  . ישוביהיסביבתו וגם של המועצה בתוך מה שקורה בסביבתה וב,  של הפרט בתוך קהילתו–מעורבות     
  . ם קהילתיים שיש בהם שיתוף וחיי קהילהחיי    

  
  .לחשוב על מה שקורה סביבנו,  איכות סביבה–אהבת הארץ     
  חוסן כלכלי    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  

  :ארבעת ערכי הליבה שנבחרו
  

  כבוד לאחר . 1    

  כלכלי/חוסן קהילתי. 2    
  מצויינות. 3    
    מעורבות. 4    

  
  .ם ויהוו את הבסיס לחזון ולתרגומו ליעדים אופרטיביים בהמשךערכים אילו יוצגו במפגש האסטרטגי בפני המשתתפי

  ).ב"מצ. (הוצגה בפני חברי המליאה התוכנית למפגש האסטרטגי, בסיום המפגש
התהליך מהווה הזדמנות עבור מליאת המועצה . אנו מצפים לנוכחות ולהשתתפות של חברי המליאה במפגש: סיגל

  . צוב דרכה של המועצה בעשור הקרובלהוביל ולהשפיע כמנהיגות אזורית על עי
  . חשוב גם שחברי המליאה יעודדו את חברי הצוותים בישובים להירשם ולהשתתף במפגש

      
  : ב " מצ–ם "אישור תברי     :6לסעיף 

  
           :מאושר עד כה

     550,000 קרנות הרשות

     

550,000    

         550,000 כ"סה

 18,000  החינוךהגדלה משרד

מערכת התראה לרעידת אדמה במבואות 

       הנגב

       ב"ערכת מחסום לבסיס מג 5,000 הגדלה משרד הפנים

        גרורי כבוי2 26,000 הגדלה משרד הפנים

       הקמת מחסן חירום 150,000 הגדלה משרד הפנים

     749,000  כ"סה

     

550,000  

        

89,530  

    הקמת בית כנסת בכרמים1241ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :ר חדש"תב

         400,000  משרד הדתות

         90,000 קרנות הרשות

         490,000 כ"סה

    תקציבי פיתוח כרמים1117ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :מאושר עד כה

      -                  100,000 משרד החקלאות

     42,104  מוסדות ותרומות

       

42,104    

     17,084 משרד החינוך

       

17,084    

     840,192 קרנות הרשות

     

840,192    

הכנסות בעד עתודות לטובת 

     240,079 משלמים

     

171,742    

         1,239,459 כ"סה

         90,000- הקטנה קרנות הרשות

     1,149,459  כ"סה

  

1,071,122  

      

716,782  

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 

    העתקת מרכיבי ביטחון בגבעות בר1021ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :מאושר עד כה

     400,000 משרד השיכון

     

380,000    

     120,000 משרד הביטחון 

     

120,000    

         520,000 כ"סה

         257,000 הגדלה משרד הביטחון

     777,000 כ"סה

     

500,000                29  

    פיתוח מנחת שדה תימן 1240ר "תב
ות עד הכנס
 כה

הוצאות עד 
 כה

           :מאושר עד כה

משרד התחבורה רשות שדות 

         300,000 התעופה

         300,000 כ"סה

         300,000 הגדלה מינהל מקרקעי ישראל

    -                   -                  600,000 כ"סה

   דון נוער בשומריה הקמת מוע1242ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :ר חדש"תב

         1,260,000 משרד השיכון

         1,260,000 כ"סה

            

    הקמת בית הכנסת בשומריה1243ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :ר חדש"תב

         1,750,000 ןמשרד השיכו

         1,750,000  כ"סה

            

    פיתוח שטח למפעלי מיחזור1016ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :מאושר עד כה

     2,680,000 קרן איכות הסביבה

  

2,680,000    

         2,680,000 כ"סה

       קרן איכות הסביבה 1,000,000 הגדלה

     3,680,000 כ"סה

  

2,680,000  

    

2,421,123  

    בתי קשישים2 שיפוץ 1244ר "תב
הכנסות עד 

 כה

הוצאות עד 

 כה

           :ר חדש"תב

         60,000 משרד השיכון

         60,000 כ"סה

            

  
  

      
  : רשמה                    
  רינת חכים                     


