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 .1דו"ח ראש המועצה
מרוץ האופניים ג'ירו ד'איטליה – המרוץ הביא לכמות גדולה של צופים ,חשיפה עצומה של אתרי התיירות
במועצה ויישובי המועצה.
המרוץ הביא יחד איתו סוכני תיירות רבים ולראי כבר מחר עתידה להגיע משלחת ראשונה מאוסטרליה
לעשות סקאוטינג תיירותי כלכלי.
האירוע הזה יכול להביא לפריחה בתיירות הנכנסת למדינה .אני שמח שהמועצה השקיעה בדבר הזה וזו
זכות שלנו להיות שותפים במאמץ הלאומי לקיים את האירוע הזה בישראל.
המרוץ הביא לזירוז שדרוג התשתיות כדוגמת חידוש האספלט בכביש  .40מטרתנו מול משרד התחבורה היא
להביא להתקנת תאורה בין צומת טללים וצומת הנגב והפיכת הכביש לדו מסלולי.
אסון מכינת בני ציון בנחל צפית  -האירוע הזה היה יכול להימנע ע"י הרגולציה .מה שהיה עד כה כנראה
ישתנה ולא יהיה אותו דבר .יכול להיות שחופש הפעולה של המכינות בכל הנוגע לתכנון טיולים ייפגע אבל זה
נכון כדי למנוע הישנות מקרה כזה .עמדתי היא שהאירוע הזה הוא בגדר "יום כיפור" של המכינות הקדם
צבאיות ואת התחושה הזו יחד עם הבנת הלקחים אני מקבל גם מארבעת המכינות אשר פועלות בתחום
המועצה.
פתיחת כביש  10ממסוף ניצנה לכרם שלום – משאיות עם תוצרת חקלאית נסעו היום לראשונה על כביש 10
יחד עם ליווי צבאי תודות למח"ט.
התודות מגיעות גם לאיציק צור ,מזכיר באר מילכה ,אשר מרכז את הנושא מול הגורמים בצבא .ביום שלישי
מגיע השר צחי הנגבי לסיור במסוף ניצנה .כ  150-משאיות חוצות כיום את המסוף אשר מתוכם כ – 140
משאיות אשר פניהם למסוף כרם שלום ולכן נוסעות על כביש  211ו – . 222
החשש הביטחוני ממעבר משאיות ממולכדות צפוי להיפתר על ידי הקמת "אקווריום" ממוגן אשר בו יערך
שיקוף.
ראש המועצה מקווה ליום שבו יהיה מעבר של עובדים מסיני לפתחת ניצנה וכן לתיירות בסיני.
מרכז צעירים – התחלנו את הבנייה של מרכז הצעירים אשר ייבנה עם פלטפורמה לעסקים קטנים ו .HUB
תוכנית כלכלית למועצה ב  15-למאי מתוכננת פגישה עם אריאל יוצר ממשרד האוצר לדיון בהשלכות
הכלכליות על רמת הנגב בשל ביטול סיווג עיר עולים  .הפגישה היא המשך לפגישתנו עם שר האוצר ומטרתה
לבחון הצעות שיגשרו על הפער התקציבי שנוצר עקב ההחלטה.
ביה"ס תיכון אזורי – הנחנו אבן פינה סמלית לתיכון האזורי יחד עם שכבה ט' הראשונה של התיכון.
ביה"ס התיכון קיבל מעמד של תיכון חדשני.
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ראש המועצה מתריע לגבי כמות הנרשמים המועטה עד כה של תלמידים.
אם לא יהיו מספיק תלמידים לא נוכל לממש את כל התוכניות המדהימות שנבנו עבור בית הספר.
ראש המועצה מזכיר כי המהלך לפתיחת שכבה ט' בביה"ס משאבים נבע מ –  2טעמים עיקריים – האחד
שיהיו  2שכבות גיל אשר כדאיים יותר מבחינת הקצאת שעות למורים וכו' ,השנייה בשל הרצון לעודד
הרשמה.
כרגע יש  40תלמידים רשומים .לא נסרב לקלוט תלמידים ממועצות/ערים סמוכות.
התיכון אמור להיפתח ב .09/2019
חגיגות  40לאשלים – היה טקס מרשים .היישוב אשלים עבר שינוי מאז תהליך הפירוק של האגודה ועד היום
בו רואים פיתוח של השכונה החדשה ,פיתוח שצ"פים ,גני ילדים מלאים.
ביקור המשלחת מאוסטרליה  -המשלחת האוסטרלית ביקרה בשיזף ובטללים .החיבור עם האוסטרלים
עושה טוב לרמת הנגב ונקווה שימשיך.
טאבלטים לחברי המליאה  -חברי המליאה מברכים על הרעיון לטאבלטים בישיבות אשר יחליפו את כמויות
הדפים הרבות אשר מודפסות.
חוברת תוכנית החומש  -חוברת תוכנית החומש לשנים  2018-2023תחולק לכל תושב ביישובי המועצה.
חלק מחברי המליאה סבורים כי הפקת החוברת מודפסת מהווה הוצאה מיותרת ולא סביבתית .ראש
המועצה מסברי כי לאור חשיבותו של תהליך הכנת תוכנית החומש מחד והעובדה שלא כל התושבים
מקבלים את המידע במאצעים דיגיטלים  ,הרי יש מקום אחת למספר שנים להפיק חוברת ראויה שמכבדת
את התושבים והמועצה ומציגה בפניהם את תוכנית העבודה  .זוהו דו"ח לתושב.
.2

אישור פרוטוקול מליאה מספר  04/2018מתאריך 08/04/2018
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מספר  04/2018מתאריך 08/04/2018
.

.3

פרידה מאלון צדוק
אלון צדוק מלווה את יישובי המועצה במשך  38שנים ולמעט היישובים השיתופיים ,אין יישוב שהוא לא
ליווה כמזכיר  /גזבר  /יו"ר .אלון ציוני ,אוהב נגב ,אוהב התיישבות והוא החליט לסיים את תפקידו
כמזכיר/גזבר קדש ברנע וכמהין ולפנות לעיסוקים אחרים.
מליאת המועצה מודה לו על תרומתו רבת השנים להתיישבות ברמת הנגב.

.4

אישור תב"רים:

אישרור תב#ר  :2788מטרה) :שינוי( הרחבת מחנה זמני ועבודות פיתוח בשיזף
 ₪ 200,000תרומה מאקסודוס נורד
סכום:
 ₪ 1,658,148יתרות מתב"רים אחרים
 ₪ 9,500,000העברה מ 199000920 -תקציב רגיל 2017
₪ 11,358,148
סה"כ:
 ₪ 200,000תרומה מאקסודוס נורד
הקטנה:
₪ 11,158,148
סה"כ סכום חדש:

הסבר  :במליאה מיום  3/12/17אושר תב"ר  1677כאשר יחד עם אישורו הוחלט שהתב"ר יאושרר שוב ע"י המליאה
כאשר יהיו אומדנים מדוייקים ולפני יציאה למכרז .בטעות הוכנס לתב"ר זה תרומה של אקסודוס נורד ע"ס 200,000
 ₪שמיועדת לתכנון – אי לכך מבקשים להעביר תרומה זו לתב"ר . 1641
במליאה  1/2018מיום  7/1/18אושר התב"ר הנ"ל בכפוף לכתוב בהסבר ששימוש מעשי של כספי התב"ר יעשה רק
לאחר אישרור המליאה.
לדברי ראש המועצה אנו מחכים לאישור השתתפות של  5מיליון  ₪מקקל אוסטרליה ו 2 -מיליון  ₪מהחטיבה
להתיישבות לביצוע עבודות הרחבה של מחנה זמני שיזף.
על מנת לעמוד בלוח הזמנים ומאחר ואין בידנו התחייבויות על השתתפויות אלה מתבקשת המליאה לאשר
להשתמש ב 5 -מיליון  ₪מתוך התב"ר  1677שכאמור אושר במליאה.
תב"ר :1702

מטרה) :חדש(
סכום:

רכישת משאית מנוף למערך שפ"ה:
 ₪ 850,000קרנות המועצה 550000170
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סה"כ:

₪ 850,000

מטרה) :חדש(
סכום:

מיזמים אזוריים של חקלאות וסביבה:
 ₪ 300,000משרד החקלאות
 ₪ 75,000מועצה – ועדה חקלאית
₪ 375,000

תב"ר :1704

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

הרחבת מבנה תינוקיה בקדש ברנע:
 ₪ 345,000קרן לעבודות פיתוח 550000170
₪ 345,000

תב"ר :1705

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

תכנון תשתיות למתחמי תיירות אשלים:
 ₪ 1,076,842רשות מקרקעי ישראל
₪ 1,076,842

תב"ר :1703

סה"כ:

דיון :הובעה דעה כי לא הוצגו כל הפרמטרים בגינם מבקש אג"ף שפ"ה לרכוש משאית מנוף .מוצע לקבל לפחות 3
הצעות מחיר מקבלנים העוסקים בתחום ומאושרים כחוק ולוודא את הכלכליות של הרכישה.
הצבעה:
תב"ר  1 – 1702נגד  15 ,בעד 1 ,נמנע
תב"ר  2 – 1703נגד 15 ,בעד
תב|"רים  1705 + 1704אושרו פה אחד
.5

אישור הדו"ח הכספי של מי רמת הנגב בע"מ לשנת .2017
הדו"ח הכספי של התאגיד הוצג לחברי המליאה ע"י מר ארז ימיני.
ישנם השקעות לחברה בהיקף של  86מיליון ש"ח .המט"ש בפתחת ניצנה עתיד להסתיים בקרוב ,בנייתו
מומנה בעיקר ממענקים.
פרוייקט נוסף שעתיד להסתיים בקרוב הוא חיבור רתמים ,רביבים וביר הדאג' למט"ש משאבים.
ההפסד אשר נרשם בשנת  2017נובע בעיקר מההחלטה להשקיע כסף בקרן חידוש הציוד.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי לשנת .2017

.6

אישור הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע"מ לשנת .2017
הדו"ח הכספי הוצג ע"י רו"ח זוהר שוקרי.
החברה הכלכלית הייתה מורכבת בעבר מהחברה הכלכלית והמו"פ .פעילות המו"פ עבור למפעלי רמת הנגב
בע"מ.
סגירת הגרעון במימון המועצה הביאה להצגה של  2מלש"ח רווח.
נערכה הצבעה.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי לשנת .2017

.7

אישור פרוטוקול ועד מקומי מדרשת בן גוריון
בוצעו שינויים במורשי החתימה בוועד המקומי.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הועד המקומי.

.8

אירוע מדברן
הדיון התקיים בעקבות פניית חבר המליאה ויו"ר הועדה לאיכות סביבה שקיימה דיון בעניין .
יו"ר הועדה שטח את הטיעונים המרכזיים שיש לתושבים כנגד קיומו של האירוע ועיקרם :פגיעה בשטח,
אבק ,רעש ,אשפה והחשש מסכנות תחבורתיות .
למרות חשיבותו ומרכזיותו של האירוע בנוף התרבותי בישראל ובעולם  ,מוסכם כי המיקום הנוכחי אינו
מוצלח ושימשיך המאמץ למצוא מקום חלופי
נציגי מדברן הציגו את הפרוייקט ואת היתרונות שבקיומו בשטחי המועצה.
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דוד כהן מנהל רישוי עסקים במועצה הסביר את הליך רישוי העסק לו נדרש מדברן בשנה זו .הילה קפלן
מנהלת אגף שפ"ה התייחסה לנושא הסביבתי )אבק ,רעש ,אשפה וכו'( וכן הדגישה כי דרשה קיום ערבות
בנקאית בגובה  100,000ש"ח ממפיקי האירוע אשר תחולט במידה והשטח לא יוחזר לשביעות רצון המועצה.
נציגי המליאה ,מנהלי קהילה ביישובים ותושבים התייחסו איש איש לנושא מיקום האירוע בשטחו הנוכחי.
קיימות התנגדויות של תושבי מדרשת בן גוריון בשל מפגעי אבק ורעש.תושבי קיבוץ שדה בוקר ציינו את
רצונם בקיום האירוע .אסי שלום תושב מדרשת בן גוריון פרש בפני הנוכחים הסבר מפורט על המפגעים
מהאירוע .
חברי המליאה מבקשים לשים דגש על עידוד הגדלת רכישת שירותים מתושבי המועצה.
ראש המועצה ציין את נושא שמירה על שטחי המועצה אל מול צרכי הצבא .האירוע תורם רבות לקידום
נושא התיירות במועצה ולמעגלי נותני השירות אשר רובם תושבי המועצה .סוכם כי לאחר סיום האירוע
וכתיבת הדו"ח המסכם יתקיים דיון נוסף אשר בו יידון האם לקיים את האירוע בשנת  2019במיקום הנוכחי
או במיקום אחר.
רשם  :אמיר אלחייק
בברכה,
ערן דורון
ראש המועצה
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