פרוטוקול מליאה מספר  04מתאריך 02/05/21באשלים
משתתפים :ערן דורון ,ערן עמר  ,רויטל ראובני  ,ארז לוזון ,אליסף פלמר ,יפתח גורני  ,מוני מרדכי ,יריב
מילוא ,דוד בן לולו ,מאיה מוניץ ,מוטי אברג'יל ,חגית דולינסקי
חסרים :ארז לב רן ,דוד פלמ"ח ,צבי בן דרור ,צביקה טוכטרמן
נוכחים :אליעזר בן סעיד ,הילה קפלן ,עוזי חבשוש ,נמרוד חלמיש ,אמיר אלחייק
סדר היום
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מתאריך ה 04/04/2021 -
 .3אישור תב"רים והחלטות כספיות
 .4אישור הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2019
 .5אישור חוזה חח"י להתחייבות חכ"ל למימון פרויקט שנאים למתקן באורון –מותנה באישור ות"ל
 .6הצגה ואישור של מתווה תברואן-אשכול נגב מזרחי
 .7דיון בתיקון חוק עזר-היטל שמירה מדרשת בן גוריון
 .8אישור החלפת בעלי זכות חתימה בתאגידי המועצה
 .9עדכון פעילות תנועות נוער -מנהל מחלקת נוער ,אילון צחור
 .10נוסח אישור תב"ע להצטרפות המועצה כמגישה בתב"ע תחנת דלק פז רמת בקע
 .11אישור אנטנה סלולארית אשלים
 .12אישור תבחינים לנוהל תמיכות לשנת 2022
 .1דו"ח ראש המועצה
✓ ראש המועצה דיבר על האסון הלאומי שהתרחש בהר מירון .נושא הבטיחות הוא אחד מהנושאים
שהמועצה שמה לעצמה כיעד לשיפור ועל כן מבקר הפנים של המועצה בוחן בימים אלו את כל
התחומים בהם קיימים סיכונים בטיחותיים אשר דורשים היערכות מיוחדת .במליאה הבאה נציג את
סקר הבטיחות שנעשה והממצאים.
✓ בנוסף ראש המועצה עדכן על ביקורים רבים שהיו במועצה בזמן האחרון :יו"ר קופת חולים ,יוחנן
לוקר ,יו"ר ההסתדרות הציונית ,יעקב חגואל ,יו"ר החטיבה להתיישבות ,ישי מרלינג ,יזמים מרכזיים
בתחום כלכלת הגבול בהקשר של מסוף ניצנה ,יו"ר רשות ניקוז שקמה-בשור ,ד"ר נחמייה שחף,
ויו"ר מוזיאון בית התפוצות ,אירנה נבזלין.
✓ פטריק מזוז ,יו"ר ועד אשלים הציג בפני חברי המליאה את הפרויקטים השונים אשר קודמו ביישוב
בשנה האחרונה .פרויקטים אלו תרמו להתפתחות היישוב בפן הקהילתי והחברתי באופן משמעותי
✓ בתקופת הקורונה נאלצנו להפעיל מתשאלים מטעמנו לנושא צמצום שרשת ההדבקה .רז ארבל היה
ממובילי המתשאלים ועלן כן הגיע לקבל תעודת הוקרה על פעילותו בתקופה מאתגרת זו.
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 .2אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 04/04/2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מיום 04/04/2021
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכויות לאשכול נגב מזרחי בנושא מורשה נגישות.

 .3אישור תב"רים ונושאים כספיים:

תב"ר ( 1835חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

פרוייקט גזיפיקציה בפתחת ניצנה
 ₪ 980,000קרן קיימת לישראל (הולנד)
₪ 980,000

תב"ר ( 1836חדש):

מטרה:
סכום :
סה"כ:

פרוייקט הקמת מבנה נוער במדרשת בן גוריון
 ₪ 500,000קרן לעבודות פיתוח
₪ 500,000

תב"ר ( 1837חדש):

מטרה:
סכום :

מבנה יביל בבית ספר משאבים
 ₪ 70,000משרד החינוך
 ₪ 30,000קרן לעבודות פיתוח
₪ 100,000

מטרה:
סכום :
סה"כ:

תכנון מפורט ל  68יחידות בניצנה
 ₪ 568,000משרד השיכון
₪ 568,000

סה"כ:
תב"ר ( 1838חדש):

רכישת  6רכבים
מטרה:
תב"ר ( 1839חדש):
 ₪ 875,000קרן כללית
סכום :
₪ 875,000
סה"כ:
רצ"ב פרוטוקול ועד רכב שאישרה רכישת הרכבים הנ"ל.
תב"ר ( 1771שינוי):

מטרה:
סכום :
סה"כ:
הגדלה :
סה"כ:

תכנון וביצוע עבודות פיתוח במרכז האזורי
 ₪ 15,000,000הלוואה שאושרה למרכז האזורי
₪ 15,000,000
 ₪ 2,727,526קרנות המועצה (לפי טופס  705הרצ"ב)
 ₪ 2,072,474משרד התחבורה
₪ 19,800,000

תשתיות ל –  6יבילים בניצנה
מטרה:
תב"ר ( 1788שינוי):
 ₪ 440,000קרן לעבודות פיתוח
סכום :
₪ 440,000
סה"כ:
 ₪ 501,745החטיבה להתיישבות
הגדלה
 ₪קרנות המועצה
61,745
₪ 1,003,490
בנוסף – שינוי שם התב"ר לתשתיות ל –  6מבנים יבילים ושיפוץ מבנים בניצנה
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תכנון מפורט ל  14יחידות בניצנה
מטרה:
תב"ר ( 1818שינוי):
 ₪ 400,000קרנות המועצה
סכום :
₪ 400,000
סה"כ:
 ₪ 4,200,000קרן כללית
הגדלה
₪ 4,600,000
בנוסף – שינוי שם התב"ר לתכנון וביצוע  8יחידות בניצנה

תב"ר ( 1667שינוי):

מטרה:
סכום :
סה"כ:
הגדלה:
הקטנה:

תכנון וביצוע גן ילדים חדש במרחב עם
 ₪ 975,000קרנות המועצה
משרד החינוך
₪ 1,561,010
₪ 2,536,010
 ₪ 920,000קק"ל (לפי  $ 400,000אוסטרלי * )2.3
( ) ₪ 145,000החזרה לקרנות המועצה
₪ 3,311,010

תב"ר ( 1827שינוי):

מטרה:
סכום :
סה"כ:
הגדלה :
סה"כ:

תשתיות למיניפיץ טללים
 ₪ 200,000קרנות המועצה
₪ 200,000
 ₪ 45,280משרד השיכון דרך חברת עדי הדר
₪ 245,280

תב"ר ( 1668שינוי):

מטרה:
סכום :

תכנון וביצוע בטיחות בדרכים ביישובים
 ₪ 350,000קרנות המועצה
 ₪ 70,000האפוטורופוס הכללי
 ₪ 60,000משרד התחבורה
₪ 480,000
 ₪ 28,207משרד השיכון דרך חברת עדי הדר
₪ 508,207

סה"כ:
הגדלה :
סה"כ:
ב) החלטות כספיות נוספות :

בקשה לאישור הגדלת השתתפות המועצה בתקציב החכ"ל:
מתקן קומפוסטציה במט"ש משאבים:
בתקציב המועצה  2021נכללה השתתפות בתקציב החכ"ל של .₪ 300,000
במליאה  01/2020אושרה תוספת בגובה של .₪ 126,000
תקציב הפרוייקט המפורט לפי הדף המצורף הרצ"ב התעדכן ל ₪ 570,000
פעולות לביצוע
₪ 144,000
מגדילים השתתפות המועצה בתקציב החכ"ל:
מקור מימון :רזרבה לתקציב 2021
החלטות :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים הנ"ל וגם ההחלטות הכספיות הנוספות.
 .4אישור הדו"חות הכספיים המבוקרים של המועצה לשנת :2019
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גזבר המועצה מציג בפני חברי מליאת המועצה את הדו"חות הכספיים  2019ומציין שרק באפריל 2021
דו"חות אלה הגיעו למועצה בגלל תקלה .כל השנים משרד הפנים העביר הדו"חות בדואר ישראל לראש
המועצה וגם למבקר הפנים – השנה דו"חות אלה לא התקבלו וב  19/04/21פנינו למשרד הפנים בנושא.
נאמר לנו שהדו"חות כבר נשלחו ב 24/12/20 -במייל .על סמך אמירה זו חיפשנו בתיבות המיילים
ובסופו נמצאו בתיבת הזבל ,מכאן הפיגור בהבאת הדו"חות לאישור.
הדוחות הועברו לועדת הביקורת שדנה בדו"חות בישיבתה המיוחדת שהתקיימה ב.02/05/21 -
ועדת הביקורת ציינה בסיפוק שבפרק ב' של הדו"ח המפורט – הממצעים העיקריים שהועלו בביקרת
השנה – לא נמצאו ליקויים לדיווח בשנת  2019ובפרק ג' – מעקב אחר תיקון הליקויים – הליקוי
היחידי שהיה קיים כבר תוקן.
נתנו הסברים מפורטים על הדו"ח הכספי עצמו על כל חלקיו.
החלטות:
א) מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת .2019
ב) מליאת המועצה מודה לבעלי התפקידים ולכלל העובדים על עבודתם המסורה והתמדתם לאורך
השנים לחתירת לתיקון הליקויים במסגרת של מנהל תקין.
 .5אישור חוזה חח"י להתחייבות חכ"ל למימון פרויקט שנאים למתקן באורון –מותנה באישור ות"ל
הוצג הפרויקט ע"י עוזי חבשוש מנכ"ל חכ"ל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אישור החוזה.
 .6הצגה ואישור של מתווה תברואן-אשכול נגב מזרחי
הוצג מתווה אותו מציע אשכול נגב מזרחי למתן שירותים למועצה בתחומי התברואה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אישור מתווה התברואן.
 .7דיון בתיקון חוק עזר-היטל שמירה מדרשת בן גוריון
לבקשת בית המשפט ,נושא מתן הנחה לאוניברסיטה בעבור היותה מוסד עתיר שטחים נידון במליאה.
שני הצדדים הביעו את דעתם בנושא והמליאה הגיבה המליצה לצדדים להגיע לפשרה.
החלטה :מליאת המועצה החליטה לדחות את קבלת ההחלטה למליאה הבאה.
 .8אישור החלפת בעלי זכות חתימה בתאגידי המועצה
בוצעה החלפה של בעלי זכויות חתימה בתאגידים הבאים:
מרכז תרבות נוער וספורט -ארז ירדני הורד בעקבות סיום תפקידו .אין שינוי ביתר המורשים.
החברה הכלכלית לפיתוח רמת הנגב בע"מ -ארז ירדני הורד בעקבות סיום תפקידו .אין שינוי ביתר
המורשים.
מי רמת הנגב -אדוה לויד סיימה את תפקידה והוחלפה בשירה מור יוסף כמורשת חתימה .אין שינוי
ביתר המורשים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלפת בעלי זכויות החתימה.
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 .9עדכון פעילות תנועות נוער -מנהל מחלקת נוער ,אילון צחור-הדיון נדחה.

 .10נוסח אישור תב"ע להצטרפות המועצה כמגישה בתב"ע תחנת דלק פז רמת בקע-
לטובת הצטרפות המועצה כמגישה בתב"ע  ,להלן הניסוח שנדרש לאישור:
בהמשך לפנייתם של חברת פז ורשות מקרקעי ישראל ,מאשרת מליאת המועצה להצטרף כמגישה
לתב"ע המוקדמת ע"י חברת פז להסדרת תחנת הדלק ברמת בקע  ,אשר בשטח המועצה .התכנית
ממומנת ע"י חברת פז ,המועצה אינה משתתפת בה כלכלית ,אלא מצטרפת כמגישה בשל היותה
התחנה חלק ממרחב התכנון של המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הניסוח המוצע.
 .11אישור אנטנה סלולארית אשלים-
המליאה התבקשה לאשר בשנית את האישור של היישוב למיקום אנטנה סלולארית .הוצגו בפני חברי
המליאה הפרוטוקולים של הוועד אשר אישרו את מיקום האנטנה וזאת לאחר שהישוב קיים שיחה עם
גורמי מקצוע כגון נציגות המשרד להגנה"ס ונציגות המועצה-אגף הנדסה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האישור.
 .12אישור תבחינים לנוהל תמיכות לשנת 2022
התבחינים לשנת  2022מובאים לאישור המליאה יחד עם חוות דעת של היועץ המשפטי.
לא הוכנסו שינויים לתבחינים שהיו בתוקף ב.2021 -
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים  ,זאת
בהתאם לכתוב בחוזר מנכ"ל משרד הפנים בנדון.

ערן דורון
ראש המועצה
רשמה :הילה קפלן -מנכ"לית המועצה
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