פרוטוקול מליאה מספר  12מתאריך 08/12/19
משתתפים :איתן כהן ,דוד פלמ"ח ,ערן עמר ,צביקה טוכטרמן ,רויטל ראובני  ,דוד בן לולו , ,יריב מילוא,
ארז לוזון ,מאיה מוניץ ,מוטי אברג'ל,
חסרים :אליאסף פלמר ,ארז לב רן ,מוני מרדכי ,ברוריה גולדבלט ,צבי בן דרור
נוכחים :אליעזר בן סעיד ,צחי רם ,אדוה לויד ,אמיר אלחייק
סדר היום
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה  11מתאריך . 3/11/19
 .3אישור תב"רים והחלטות כספיות – מצ"ב
 .4אישור לקיחת הלוואה מבנק אוצר החייל
 .5אישור הסכם מול החמ"ת על ביצוע ואחזקה של שביל ישראל לאופנים בקטע עבדת מצפה רמון (מצ"ב )
 .6אישור נטע שחם כמנהלת מאגר ,בהתאם להנחיות משרד המשפטים ( במקומו של אופיר צימרינג
שסיים )
 .1דוח ראש המועצה
•

בתחילת החודש אירחנו את יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ .הצגנו בפניו האתגרים המרכזיים לפיתוח
ויישוב רמת הנגב  .מצאנו אוזן קשת ואנחנו מחכים לכינונה של הממשלה  .המצב הנוכחי גורם
לשיתוק ועצירת תקציבים שמהווים נטל משמעותי לכל הרשויות ועיכוב ביכולתן להמשיך ולתת
שירותים  .אנחנו מחכים כרגע לתקציב הסעות התלמידים וסיום הליכי חקיקה של תוכניות מתאר
ארציות

•

השבוע ביקרה ברמת הנגב משלחת חברי ממשל ממדינת קולורדו ,מהממשלים היותר אוהדים למדינת
ישראל .אל חברי המשחלת מתלווים גם נציגי הפדרציה היהודית שותפתנו הוותיקה עמה מתנהלים
קשרי גומלין כבר שנים רבות.

•

השבוע אלינו תלמידי כתה י מבית הספר היהודי בדנוור במסגרת פרוייקט זה  Hipהפרוייקט הוא
חלק מתוכנית דגל שנתית משותפת משותף לבני הנוער שלנו ושל הקהילה בדנוור לקירוב יהדות
התפוצות וישראל.

 .2אישור פרוטוקול מליאה  11מתאריך . 3/11/19
ראש המועצה מעיר את תשומת לב חברי המליאה כי בנוסף לעידכון שלו על קליטת נטע שחם כעוזרת ראש
המועצה ,נדרש גם אישור המליאה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב את פרוטוקול המליאה מס'  11ומאשרת את קליטת נטע שחם
כעוזרת ראש המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים
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 .3תב"רים והחלטות כספיות
א) אישור תב"ר :

תב"ר ( 1771חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

תכנון וביצוע עבודות פיתוח במרכז האזורי
 ₪ 15,000,000העברה מתב"ר 1685
₪ 15,000,000

תב"ר ( 1772חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

רכישת  2משאיות וציוד אשפה
 ₪ 3,000,000תקציב רגיל – העברה לתבר+רזרבה
₪ 3,000,000

תב"ר ( 1685שינוי):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

הסדרת אספ אשלים
 ₪ 23,400,000קרנות המועצה
₪ 23,400,000

הקטנה:
סה"כ:

 ₪ 15,000,000העברה לתב"ר 1771
₪ 8,400,000

תב"ר ( 1768חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

מרכיבי ביטחון באשלים
משרד הבינוי והשיכון
₪ 385,000
₪ 385,000

תב"ר ( 1769חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

פינות עוז לתמורה ביה"ס נווה מדבר ניצנה
משרד החינוך
₪ 66,500
₪ 66,500

תב"ר ( 1770חדש):

מטרה:
סכום :

רענון רכב בטחון לקדש ברנע
משרד הבטחון
₪ 145,000
 ₪ 25,000קרנות המועצה
 ₪ 80,000מושב קדש ברנע
₪ 250,000

מטרה:

תכנון גן ילדים חדש במרחב עם

סה"כ:
תב"ר ( 1667שינוי):

סכום :
סה"כ

הגדלה :

₪ 175,000
₪ 175,000

קרנות המועצה

סה"כ:
בנוסף שינוי שם התב"ר לתכנון וביצוע גן ילדים במרחב עם

תב"ר ( 1726שינוי):

מטרה:

סכום :
סה"כ

 ₪ 1,561,010משרד החינוך
 ₪ 500,000קרנות המועצה
₪ 2,236,010

מרכיבי ביטחון בפתחת ניצנה

₪ 850,129
₪ 850,129

משרד הביטחון (שער כמהין ,מבני שומרים

באר מילכה וכמהין ,דרך ביטחון קדש)

₪ 165,795
הגדלה :
₪ 15,795
₪ 1,031,719
סה"כ:
תוספת בגין החלפת  2שערי בטחון לקדש ברנע וניצנה וגרור כיבוי
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תב"ר ( 1723שינוי):

מטרה:
סכום :

הקמת אולם ספורט משולב בתיכון האזורי
 ₪ 6,427,600משרד התרבות (קרן המתקנים לשעבר)

הגדלה :
סה"כ:
תב"ר ( 1717שינוי):

מטרה:
סכום :
הגדלה :
סה"כ:

תב"ר ( 1635שינוי)

מטרה:

סכום :

הגדלה:

הקטנה:
סה"כ:
תב"ר ( 1738שינוי)

מטרה:

סכום :

סה"כ :

הגדלה:
סה"כ:

 ₪ 7,000,000תקציב רגיל  2019העברה לתבר
₪ 13,427,600
תכנון מבנה ציבור בקדש ברנע
 ₪ 277,000קרנות המועצה
תרומה מקק"ל אוסטרליה ()1.8M

₪ 4,248,000
₪ 4,525,000

תכנון וביצוע בית ספר תיכון

₪ 43,932,779

₪ 3,645,389
₪ 364,625
₪
10,100
() ₪ 360,000
₪ 47,592,893

משרד החינוך (תוספות עבור מרחק ,מיזוג)
תרומה משפחת מאק ,לאס וגאס
עדכון תקציב מכירת מכרזים
החזרה לקרנות המועצה

הרחבת המרכז הטיפולי ונתיב להורות

 ₪משרד הרווחה
97,200
 ₪ 540,000תרומה (הסכום שהתקבל  50%מהמתוכנן)
 ₪ 540,000קרנות המועצה
₪ 1,177,200
 ₪ 1,523,000קרנות המועצה –  ₪ 800,000קידום מימון
של הקצבת משרד הרווחה
( ₪ 2,700,200על פי טופס ניהול של ההנדסה העלות ₪ 2,740,000

בנוסף  :שינוי שם התב"ר ל :הרחבה של מבנה המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז טיפולי
תב"ר ( 1744שינוי):

מטרה:

סכום :

הגדלה :
סה"כ:

שיפוץ מבני ציבור וחינוך באשלים

 ₪ 160,000תרומה מאקסודוס נורד
 ₪ 81,540קרנות המועצה
₪ 241,540
79,050
150,000
470,590

 ₪תרומה מאקסודוס נורד
 ₪קרנות המועצה
₪

מתבקש לאשר קידום מימון מהמועצה בסך של  ₪ 150,000עד אשר תתקבל ההתחייבות מהחטיבה
להתיישבות.
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ב) תיקוני תב"רים לקראת תום שנת כספים :
הגדלה /
תקציב
(הקטנה)
תב"ר
שם התב"ר

מספר
תב"ר

שיפור חזות יישוב קדש
ברנע
תכנון תאורת כביש גישה
במרחב עם

1654
1665
1695

חצר מדעית על אנרגיות
מתחדשות צין

1761

רכישת  2רכבים
הקמת מעון יום תלת
כיתתי במרחב עם
הקמת אולם ספורט
משולב במדרשה

1606
1474

₪
830,700
₪
50,000
₪
500,000
₪
240,000
₪
4,450,000
₪
10,875,274

)(₪14,195
)(₪3,335

גורם מממן

הערה

הסבר

החזרה לקרנות
הרשות
החזרה לקרנות
הרשות

₪2,500
קרנות הרשות
)(₪52,842
קרנות הרשות

סגירת תב"ר 1654
סגירת תב"ר 1654
בוצעו הוצאות
גבוהות יותר
עקב שיפוי
מהביטוח על
רכב

סגירת התב"ר
לאחר תקבול
ממשרד החינוך
סגירת תב"ר 1761

)(₪2.989

קרנות הרשות

סגירת תב"ר 1606

)(₪214,609

קרנות הרשות

סגירת תב"ר 1474

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
ג) אישור החלטות כספיות ושונות :

החטיבה להתיישבות:
אנו מתבקשים לאשר תמיכה של החטיבה בסך של  ₪ 83,059לשם פרוייקטור למרכז מחקר אקדמי .ההקצבה
מהווה  , 70%היתרה בסך של  ₪ 35,596מקורה מתרומה לחיזוק פתחת ניצנה הקיימת בעמותה למען התושב.
עם קבלת חוזה של החטיבה להתיישבות יפתח תב"ר במועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנ"ל.
אישור לקיחת הלוואה מבנק אוצר החייל:
המועצה נמצאת לפני ביצוע עבודות תשתית של המרכז האזורי בעלות כוללת של כ 20 -מיליון  , ₪חלקו ימומן
ע"י רשות מקרקעי ישראל בהתאם לקצב שיווק המגרשים  .העבודות עצמן יבוצעו במהלך של כ -שנה וחצי
ושיווק המגרשים יכול לקחת מספר שנים .העבודות יבוצעו ע"י החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.
ועדת ההשקעות של המועצה ביקשה וקיבלה הצעות להלוואה של  4בנקים והחליטה לקחת ההלוואה של 15
מיליון  ₪ל 10 -שנים מבנק אוצר החייל אשר נתנה את ההצעה הטובה ביותר כאשר ההלוואה תחולק לשני
מסלולים 7.5 :מיליון  ₪לפי פריים מינוס  0.36%ו 7.5 -מיליון  ₪צמוד.0.60%+
אחוז עומס המלוות של המועצה לפי דו"ח כספי  2018הינו .1.46%
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד לקיחת ההלוואה הנ"ל ואישור משרד הפנים ללקיחת הלוואה זו.
.4

אישור הסכם מול החמ"ת על ביצוע ואחזקה של שביל ישראל לאופנים בקטע עבדת מצפה רמון

חברי המליאה קבלו הסבר על החשיבות התיירותית של פרוייקט זה והמשמעות הכספית השנתית של עלויות
אחזקתו הנאמדות בכ ₪ 19,000-
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסכם הנ"ל מול החמ"ת .
.5

אישור נטע שחם כמנהלת מאגר נתונים צמיחה דמוגרפית בהתאם להנחיות משרד המשפטים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נטע שחם כמנהלת מאגר המידע כאמור
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רשמה :אדוה לויד
ערן דורון
ראש המועצה
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