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דו"ח ראש המועצה



ראש המועצה מעדכן כי נבחר לשמש כיו"ר ועדת החינוך במרכז המועצות ,לקח על עצמו את התפקיד כי הוא
מאמין ביכולותו לתרום מנסיונו לקידום נושאים חשובים בתחום החינוך למועצות האזוריות בכלל ולרמת הנגב
בהן.



רכזת גיל  3נקלטה באגף קהילה וחינוך  .הטיפול באוכלוסיית גיל  3הוא אחד הנושאים האסטרטגים במועצה.
בטווח המיידי יש למפות את הקיים והחסר ולאגם את הכלל הגורמים לגיבוש תפיסה ותוכנית עבודה  .כמו כן
להתחיל בדיקות היתכנות לדיור מוגן במועצה.



בימים אלה אישרנו לפלוט  Aופלוט Bרישיון עסק שיאפשר להם להתחיל לעבוד .לא כל התנאים מולאו אולם
נקבעו ערבויות כבדות מאוד למילוי כל התנאים  .תחילת עבודה הפלוטים יקדם אותנו להמשך המהלך של גבית
הארנונה על אף שגם כאן קיימת מחלוקת על הסיווגים וגובה התשלומים .



אנחנו ממשיכים לקדם את התהליך להביא את קרן הבינוי של  .JNFהקרן תאפשר לנו מתן מימון בינים לפיתוח
עשרות מגרשים בישובים השונים ברמת הנגב שנדרש לפיתוחם קידום מימון בהיקפים שהמועצה אינה יכולה
להעניק.
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עוד בשורה חשובה שקק"ל חזרה לעבוד בפרוייקטים שלה  .כרגע רק בפרויקטים שכבר אושרו היות והמחלוקת
עם האוצר עוד לא הסתיימה ,לא ניתן להמשיך לפרוייקטים חדשים .



החודש חילקנו מלגות לסטודנטים תושבי המועצה ,בהיקף של כ  111אלש"ח .בטקס מרגש בהשתתפות משפחת
דיוויס השותפה לקרן המילגות.



בשבוע שעבר התקיים אירוע קהילתי – יום כדור הארץ שהכיל גם את היריד מהלב ויום המעשים הטובים.
המשתתפים ציינו חוויה מאוד טובה והגיעו למעלה מ 1111איש .יחד עם זאת יש מקום לדייק את האירוע ולא
לכלול כל כך הרבה מטרות באירוע אחד.



ולסיום – השבוע בשעה טובה נכנסה משפחה ראשונה ברתמים לבית הקבע שהיא בנת בישוב  .בקנה יש עוד כ 71
משפחות .

.0

אישור פרוטוקול מליאה מס' ( )3102/9מתאריך 3131/9
החלטה :מליאה המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה 322112

.3

תוכנית הזנקה לפיתחת ניצנה
ראש המועצה הציג בפני מליאת המועצה את התוכנת לפיתוח ההתיישבות בפיתחת ניצנה  .המטרה מ 1111
תושבים ל 1111משפחות בפיתחת ניצנה .מרכיבי התוכנית כוללים תוספתה התיישבות יצירת מקורות
פרנסה והזדמנויות כלכליות שיהוו עוגן משמעותי להתפרנסות באזור .מיעוט התושבים פוגע ביכולת
להעניק שירותים מוניציפליים שירותי חינוך ושירותי בריאות נאותים לתושבים  .ראש המועצה ציין הכלים
בידי המועצה בלבד לא יכולים להביא את השינוי הנדרש ולפיכך לאחר הבחירות הוא מתכון להוביל מסע
מכוון עד לאישור תוכנית ממשלתית הכוללת תיקצוב להזנקת פיתחת ניצנה  .המצגת היא חלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול.

.4

נושאים תקציבים ותבר"ים
א) אישור תב"ר :

תב"ר :/744

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

רענון רכב לסייר בטחון
 ₪ 117,278משרד הביטחון
 ₪ 122,722קרנות המועצה
₪ 241,111

מאחר והתקבל רק אישור עקרוני ממשרד הביטחון וההתחייבות החשבית שלהם בדרך ,ההזמנה של הרכב תיהיה רק
לאחר קבלת ההתחייבות – זאת על מנת לא להמתין למליאה של חודש מאי .2112
תב"ר :/749

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:
מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

חברה וקליטה בשיזף
 ₪החטיבה להתיישבות
32,845
₪
32,845
תכנון אתר קומפוסט לאומי
 ₪מינהל מקרקעי ישראל
221,111
₪
221,111

תב"ר :/70/

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון אזור תעשייה מזרחי
 ₪מינהל מקרקעי ישראל
225,111
₪
225,111

תב"ר :/700

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תכנון מבנים יבילים בניצנה
 ₪קרנות המועצה
111,111
₪
111,111

תב"ר :/702
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תב"ר :/091

מטרה( :שינוי)
סכום:

תב"ע שיזף
3,171,151
2,211

 ₪מינהל מקרקעי ישראל (תוכנית מפורטת)
₪

₪

סה"כ:

3,172,251

מטרה( :שינוי)
סכום:

עבודות תשתית ופיתוח באזור תעסוקה אשלים
 ₪ 4,212,126מינהל מקרקעי ישראל

 ₪ /03230909מינהל מקרקעי ישראל (תוכנית מתאר)
הגדלה :
₪ 4047100/2
סה"כ סכום חדש:
בנוסף  :שינוי שם התב"ר לתוכנית מתאר ותוכנית מפורטת ליישוב שיזף
תב"ר :/740

סה"כ:

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

₪

4,212,126

 ₪ 0022909/0מינהל מקרקעי ישראל
₪ 109/0024/

הסבר  :התקבלה התחייבות ע"ס  .7,151,721התחייבות זו כוללת סכום לקדם מימון לתכנון ע"ס .₪ 238,681
סכום ההתחייבות לתכנון ע"ס  ₪ 238,681כבר קיים בתב"ר " 1631תכנון אזור תעסוקה אשלים" .לפיכך
סכום התב"ר של העבודות הינו בהפחתת הסכום הזה .הסכום שיתקבל מרמ"י מיועד לעבודות התשתיות
במתחם הלולים  +תחנת הדלק  +מגרש נוסף "מקב"ת".
תב"ר :/137

מטרה( :שינוי)
סכום:

סה"כ:

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :/1/9

מטרה( :שינוי)
סכום:

סה"כ:

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :/102

מטרה( :שינוי)
סכום:

סה"כ:

הגדלה :

תכנון מבנה קהילה בבאר מילכה
 ₪ 625,111קרנות המועצה

625,111

הסדרת תב"עות לחוות בודדים
 ₪ 228,525השתת' בעלים
 ₪ 2,223,511רשות מקרקעי ישראל

₪ 3,152,125

תב"ר :/7/0

סה"כ:

הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

 ₪ 920222החטיבה להתיישבות
₪ 300400200

מרכז הצעירים
 ₪ 241,111קרן קיימת JNF UK
 ₪ 687,111קרן קיימת ארה"ב
 ₪הכ' ממכירת מעטפות מכרזים
8,111
 ₪תרומה ממשפ' דיוויס
27,746
 ₪ 451,111משרד הבינוי והשיכון
 ₪המשרד לשיוויון חברתי
56,111
 ₪ 1,111,111משרד נגב גליל
 ₪ 1,553,111קרנות המועצה

₪ 4,121,746

 ₪ 7020222החטיבה להתיישבות
 ₪ 4790022משרד נגב גליל עבור ה HUB
( 7020222 )-החזרה לקרנות המועצה
₪ 400720941

הקטנה:
סה"כ סכום חדש:
מטרה( :שינוי)
סכום:

₪

 ₪ /020222החטיבה להתיישבות
₪ 7700222

תחרות קירוי מגדל סולארי באשלים
 ₪חברת מגלים
28,111

28,111

₪

 ₪ 420/19חברת מגלים
₪ /340/19

הקמת ממ"מ ברביבים 0משאבי שדה ושדה בוקר
מטרה( :חדש)
תב"ר :/703
 ₪קרנות המועצה
51,111
סכום:
₪
51,111
סה"כ:
הסבר :משרד העבודה והרווחה נותן למועצה מענק מיגון למיגון מוסדות רווחה ומרכזי יום בסך של כ.₪ 583,111 -
לשם כך עלינו להעביר להם תכנון שעלותו כ .₪ 51,111 -רק לאחר מכן נוכל לקבל התחייבות חשבית כדין.
החלטה:
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מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
ב) אישור החלטות כספיות :
** המליאה מתבקשת לאשר את תקציב הועד קדש ברנע.
השתתפות המועצה בתקציבי הועדים אושרה במסגרת תקציב המועצה לשנת .02/9

ועד מקומי
קדש ברנע

השתתפות
המועצה ע"פ
הקריטריונים
₪ 0440324

סה"כ תקציב
הועד
₪ 4220424

ועדת ביקורת
פלג אמיר 0יואב כץ 0ברק
מוסקוביץ

שם רואה חשבון
ברית פיקוח

** ערבות למשרד נגב גליל תשתיות ל  7 -בתי אגודה בטללים – ₪ 7730022
המליאה מתבקשת לאשר למועצה לקחת ערבות בנקאית למשך שנה  1ע"ס  773,511עבור משרד נגב גליל בגין הלוואה
שניתנה לטללים לבניית  7בתי אגודה לפני כשנתיים.
לאחר אישור המליאה הבקשה תופנה למשרד הפנים כי הנוהל מחייב אישור זה שבלעדיו הבנק לא יוכל להוציא את
הערבות.
הסבר:
משרד נגב גליל העביר  ₪ 773,511לקיבוץ טללים דרך המועצה ,כהלוואה לבניית  7בתי אגודה .המועצה חתמה על
חוזה מול משרד נגב גליל .בניית הבתים נסתיימה והם מיועדים למכירה בשנה הקרובה.
קיבוץ טללים מתחייב להחזיר למועצה ( ₪ 773,511על מנת שהמועצה תחזיר סכום זה לנגב גליל) עד חודש מרץ 2121
או לפני מועד זה אם הבתים או חלקם ימכרו קודם.
** סייעת שנייה לגן בוגר במרחב עם :במליאה  1122118הוחלט על מימון סייעת שנייה לגן בוגר במרחב עם (לא מתוקצב
ע"י משרד החינוך)  -התקציב שניתן היה עבור החודשים  2218עד  12218בסך של  .₪ 33,111יש להשלים את הסכום
הדרוש עד לסוף שנת הלימודים  1212עד  7212בסך של ₪ 67,111
מקור מימון – רזרבה לתקציב .02/9
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד שלושת הסעיפים הנ"ל.
.0

דיווח על פעילות מוקד רמת הנגב
מנכ"לית המועצה הציגה בפני החברי המליאה מצגת המתארת את אופן התפעול של מוקד רמת הנגב הכולל
אפליקציה לדיווח וכן מענה אנושי משלים  .בתהליך משותף עם נקבעו מדדי תגובה  .יש מנהלת למוקד
שעוקבת אחר מענה .עד היום היו כ  311פניות שטופלו .למעלה מ  511תושבים הורידו את האפליקציה .
המצגת היא חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה .

.1

אישור רויטל ראובני כחברה ועדת מכרזים
רויטל ראובני תהחליף את ארז ירדני שסיים כהונתו במליאה .רויטל ראובני מחליפה את משה אטס כנציג
הישוב אשלים במליאה
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רויטל כחברת ועדת מכרזים

.7

אישור מליאה יריב יריב מילוא כחבר בוועדת ביקורת
יריב מילוא  ,יחליף את רויטל ראובני כחבר ועדת הביקורת
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את יריב מילא כחבר ועדת ביקורת
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.4

אישור צבי בן דרור כחבר דירקטוריון במפעלי רמת הנגב
צבי יחליף את ארז ירדני שסיים את כהונתו במליאה ויהיה נבחר ציבור בדירקטוריון
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את צבי בן דרור כדירקטור מטעם מליאת המועצה במפעלי רמת
הנגב.

.9

אישור מליאה  -לנציג ציבור לחברה הכלכלית אביטל לוי פיליש
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אביטל לוי פיליש כדירקטורית מטעם הציבור בחברה
הכלכלית ,זאת בכפוף לאישור הועדה למינוי דירקטורים שליד משרד הפנים.

./2

אישור רויטל ראובני כחברה בוועדה לתכנון ובניה
רויטל תחליף את ארז ירדני שסיים את כהונתו.
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רויטל ראובני כחברת ועת המשנה לתכנון ובניה
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אישור ארז לב רן כחבר דירקטוריון במי רמת הנגב
ארז לב רן יחליף את ארז ירדני כחבר דרקטוריון מי רמת הנגב
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ארז לב רן כדירקטור במי רמת הנגב.

./0

אישור מורשה חתימה במקומו של חבר המליאה ארז ירדני
החלטה מליאת המועצה מאשרת פה אחד את דוד בן לולו  ,מ"מ ראש המועצה כמורשה חתימה במקומו של
ארז ירדני אשר סיים את כהונתו.
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אישור דו"חות כספיים  02/4של העמותה לקידום הספורט ברמת נגב
הוצג הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי לשנת  2118של העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב.
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות נ"ל.
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