ראש המועצה

פרוטוקול מליאה מס'  ,6102/4מיום /06002/4
משתתפים  :שמואל ריפמן ,רחל ביטון  ,מיכל וולוקיטה ,אביטל בן שלום ,ענן שיאון ,ערן
דורון ,אליאסף פלמר ,שוש זילברבוש ,זהבה סיגל ,ניצה צפריר כהן ,מזי לרנר ,צביקה
טוכטרמן ,ליאת חבשוש ,ארז ירדני.
התנצלו  :אלי לופו ,גיל פלורמן ,רם מוסלי  ,מרדכי מונין ,דוד פלמ"ח ,צבי אלמוג.
נוכחים  :אליעזר בנסעיד ,חגי רזניק.
סדר יום:
 .1תשובה לשאילתות – חברת המליאה זהבה סיגל.
 .2דו"ח ראש המועצה.
 .3אישור פרוטוקול מליאה .54201/
 ./אישור תב"רים.
 .5אישור דר' עלית וייל שפרן כנציגת המועצה בישיבות מליאת "נאות חובב".
 .6אישור להגשת בקשה חריגה ואישור צו המיסים לשנת .2015
 .7אישור העסקת עובדים בועדים מקומיים.
 .8אישור רבעון .201/ ,1
 .9טיפול בפסולת חקלאית.
 .10השלמת הטיפול בשינוי שם המועצה.
 .11חריגות בנייה ואינפורמציה בדבר השתלמות בנושא תכנון ובנייה.
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 0/מענה לשאילתות לחברת המליאה זהבה סיגל
חברת המליאה זהבה סיגל הגישה שתי שאילתות :
א .מבקשת לקבל מידע על יוזמת המועצה לפתוח את התיכון הסביבתי לתלמידים אקסטרניים
מרחבי המועצה ,בשנת הלימודים הקרובה.
 .1מה הם תנאי הלימוד שהוצעו לילדי האקסטרני בשנה הקרובה?
 .2מה צפי עלות לתלמיד ,בשנת הלימודים הקרובה?
 .3מהם מדדי ההצלחה ליוזמה?
 ./האם מהלך ניסיוני זה הוא שלב ראשון בדרך לפתוח בית ספר אזורי בסמוך4יחד עם התיכון
הסביבתי?
 .5האיזה שלב של התוכנית חייבת המועצה אישור מליאה?
ב .אשמח שידווח לגבי נגע "כנפון צהוב" (וורבזינה) והטיפול לחברי המליאה.
 .1מה הם מקורות המימון?
 .2מתי צפוי הפרויקט לצאת לפועל?
תשובות ראש המועצה :
א.
 .1תנאי הלימוד כוללים השתלבות בכל המסלול העיוני מלא וישתלבו בכל הפעילות של בית
הספר.
 .2הואיל וסעיף  1אומר שילדי יישובי רמת הנגב יהיו באותם תנאים שבהם ילדי היישוב
מדרשת בן גוריון ,אזי התעקשתי שהתשלום יהיה כמו תשלום ילדי המדרשה.
 .3מספר הילדים שירשמו בשנתונים הבאים ,שילובם במסלול ברגיל כמו תלמידי מדרשת בן
גוריון.
 ./תצטרך להימצא המזיגה הנכונה בין חוזקת הפנימייה לפתרון חוץ פנימייתי לילדי
המועצה.
 .5המליאה החליטה כבר על פתיחת אזורי רישום ובכלל זה על פתיחת התיכון לחינוך
סביבתי כאפשרות.
ב.
 .1היחידה הסביבתית מובילה תוכנית חינוכית4הסברתית.
 .2מנהל המו"פ הולך לקיים דיון יחד עם גורמי חוץ בנושא על מנת לגבש עמדה.
 00דו"ח ראש המועצה –
 ראש המועצה הציג את פרסום ההסכם עם ירוחם ואת ההדים החיוביים שהתקבלו. נשארה עבודה מול ועדת רזין לגבי הרשויות הנותרות. 03אישור פרוטוקול  5102/4מיום //025002/4

לפני חברי המליאה הובא לאישור פרוטוקול הישיבה הקודמת.
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הישיבה הקודמת.
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 04אישור תב"רים
ראש המועצה הציג את התב"רים הבאים :
חדש:
תב"ר :/541

מטרה:
סכום:
סה"כ:

צמיחה דמוגרפית
 ₪ 120,000קרן כללית
₪ 120,000
(יש הבטחה בעל פה שהחטיבה להתיישבות תשתתף ב80,000 -
4 ₪כאשר נקבל התחייבות מהם ,אנו נזכה את הקרן הכללית

דרך שירות לביוב בבאר מילכה
תב"ר  :/541מטרה:
 ₪ 1,000,000משרד השיכון
סכום:
₪ 1,000,000
סה"כ:
הערה :יתכן שהעבודה תבוצע ע"י מי רמת הנגב 4אין עדיין אומדן כספי לעלות הפרוייקט.
תב"ר :/552

מטרה:
סכום:
סה"כ:

גנרטור לשע"ח בבאר מילכה
 ₪ 27,730משרד הביטחון
 ₪ /0,000קרן כללית
₪ 67,730

שינויים:
תב"ר :/542

תב"ר :/404

שם התב"ר ישונה ל :

תכנון תשתיות לקראוונים בניצנה
ע"ס ₪ /50,000
שיפוץ מבנים בניצנה

מטרה:

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההגדלה:
סה"כ:

בית כנסת ברתמים
₪ 1,100,000
 ₪ 130,000קרן כללית
₪ 1,230,000

החלטה :נערכה הצבעה – מליאת המועצה מאשרת את התב"רים המוצעים ברוב קולות ועם שני
מתנגדים.
 05אישור דר' עלית וייל שפרן כחברת המליאה בנאות חובב
לאור בקשתו של מנכ"ל המועצה להתחלף במליאת נאות חובב – הציע ראש המועצה למנות את דר'
עלית וייל שפרן במקומו כנציגת רמת הנגב.
החלטה :נערכה הצבעה – מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נציגותה של דר' עלית וייל שפרן
כחברת מליאת המועצה בנאות חובב מטעם רמת הנגב.
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 06אישור הגשת בקשה חריגה למשרד הפנים ואישור צו המיסים לשנת .02/5
בכוונת המועצה להגיש בקשה חריגה למשרד הפנים להוספת סיווג חדש לצו המיסים.
מספר הסעיף בצו.3.11 :
הגדרה  :מבנים המשמשים ללול.
תעריף  ₪ 1.5 :למ"ר.
בעקבות ההחלטה על שינוי החוק הנוגע להקדמת מועדים לאישור צו הארנונה (תיקון פקודת העיריות
(מס'  ,)136התשע"ד – 201/ -עלינו לאשר את צו הארנונה לשנת  2015עד ל.14741/ -
החלטה  :נערכה הצבעה מליאת המועצה –  9בעד / ,נגד.
המליאה מאשרת ברוב קולות את צו המיסים לשנת  2015ואת הגשת הבקשה לשינוי צו המיסים.
 07אישור העסקת עובדים בועדים המקומיים-
בהתאם לפקודה  ,מליאת המועצה צריכה לאשר את העסקת עובדים בועדים המקומיים .רק הועדים
של אשלים ,טללים ומדרשת בן גוריון מעסיקים עובדים .לאחר שועדים אלה העבירו למועצה את
הנתונים על עובדים אלה והצהרה ששכרם לשנת  201/כלול בתקציב הועד – אנו ממליצים לאשר את
העסקתם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העסקת העובדים בועדים המקומיים טללים ,אשלים ומדרשת
בן גוריון על פי הנתונים שהועברו למועצה.
 01אישור רבעון 02/4 ,/
גזבר המועצה הציג בפני המליאה את הרבעון הראשון של שנת .201/
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה-אחד את רבעון .201/ ,1
 01טיפול בפסולת חקלאית –
אלון צדוק מזכיר הועדים בפתחת ניצנה ( קדש ברנע ,כמהין ובאר מילכה) ומזכיר האגודות החקלאיות
יחד עם מנכ"ל המועצה הציגו תהליך משותף במסגרתו ,לבקשת ראש המועצה ,נבדק הטיפול העדיף
לנושא הפסולת החקלאית בפתחת ניצנה .יש לציין כי ראש המועצה כבר במהלך שנת  2013כתב
במכתב ליישובים כי הפסולת החקלאית העסקית תעבור לאחריות היישובים כבר בשנת .201/
הפתרון הנכון ביותר הוא הצבת משקל  ,רמפה ויסודות בעלות של  /00אש"ח.
אלון תיאר כי האגודות עומדות לחתום חוזה עם קבלן שייקח את כל הפסולת החקלאית בעלות של
 ₪ 160לטון לפתרון קומפוסט .עוד צוין כי מכיוון שעד היום לא נשאו החקלאים בחלק גדול מהעלויות
ולמרות שפתרון זה הוא הזול ביותר ,עדיין תהיה עלייה בעלות הטיפול בפסולת החקלאית.
מנכ"ל המועצה יחד עם שלושת הועדים מציעים שהמועצה תיקח על עצמה מימון ההשקעות המיידיות
בסכום של  /00אש"ח ,כאשר הועד המקומי של קדש ברנע ירכז את כל הנושא מול הספקים
והישובים כמהין ובאר מילכה.
מודגש שלאחר מימון ההשקעה הראשונית ע"י המועצה – כל הטיפול השוטף וכל העלויות עוברות
לטיפולם הבלעדי של שלושת הישובים מול החקלאים שלהם.
ראש המועצה הודה  :ליח' הסביבתית ,למו"פ רמת הנגב ,לאגודות ,לחברת דעת פיננסים ולכל מי
שהיה מעורב בתהליך.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תקציב ועד קדש ברנע בסכום של  /00א ,₪זאת
בכפוף לקבלת מכתב ממזכיר הישובים המאשר את התהליך רשמית בשם החקלאים.
המועצה תעביר את ההקצבה על סמך אסמכתאות מתאימות המוכיחות את ביצוע ההשקעות.
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 0/2השלמת הטיפול בשם המועצה –
בזמן תהליך מיתוג המועצה הוחלף הלוגו ושם המועצה הוחלף ל"המועצה האזורית רמת הנגב".
ונוספה –"ה" לשם "נגב" .נדרשת החלטת מליאה רשמית על שינוי השם.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי השם כנדרש ושם המועצה יהיה "המועצה
האזורית רמת הנגב".
 0//מידע בדבר חריגות בנייה והשתלמות לועדה לתכנון ובנייה –
ראש המועצה הציג את עבודת התביעה – לעיתים יש צבירה של חריגות בנייה המחייבות טיפול
משפטי .בנוסף הוצג לחברי ועדת התכנון והבנייה ולממלאי מקומם כי המהנדסת תזמינם להשתלמות
בדבר חוק התכנון והבנייה וחשובה הגעתם.
חברי המליאה ברכו על החובה לאכוף בנושא התכנון ובנייה למרות חוסר הנעימות שבדבר כמו כן
מבינים את חשיבות ההשתלמות המתוארת.

רשם :חגי רזניק

שמואל ריפמן
ראש המועצה
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