ראש המועצה

יום ראשון  70מאי 7700
י"א אייר תשע"ז
פרוטוקול מליאה מס'  7102/7מיום 215102/7
במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב
משתתפים :ערן דורון  ,רחל ביטון ,חיים טוגנדהפט ,שוש זילברבוש ,ארז ירדני ,ענן שיאון ,צביקה
טוכטרמן ,אליאסף פלמר ,מוני מרדכי ,אלי לופו ,דוד בן לולו ,אילנה שחף ,לאה שורק  ,אודי
אורנשטיין ,מוטי אברג'יל .
התנצלו :דוד פלמ"ח ,דניאל קלר ,שאול עשת ,ניצה צפריר כהן .
נוכחים :אדוה לויד  ,אליעזר בן סעיד ,אמיר אלחייק ,זוהר שוקרי ,דוד שטרק.
סדר יום
 .0דו"ח ראש המועצה.
 .7אישור פרוטוקול מליאה מס'  7107700מתאריך 7..7..7700
אישור פרוטוקול מליאה מס'  7107700מתאריך 7..7..7700
 .3אישור חוזה בכירים למנכ"לית הנכנסת.
 ..אישור נציג מדרשת בן גוריון למליאה.
 .1אישור למינוי ארז לוזון כיו"ר ועדת איכות הסביבה
 .1אישור הקמת ועדה לבחינת תבחינים להשתתפות המועצה בתקציבי הוועדים .הועדה תגיש את
המלצותיה במליאת ספטמבר .הרכב מוצע :
  7נציגי מליאה – מרדכי מונין  ,אליאסף פלמר .  3נציגי מזכירי ישובים – צחי רם  ,אורלי גלעד  ,אלון צדוק. עובדי מועצה – אליעזר בן סעיד  ,אדוה לויד. .0אישור חבר לוועדת משנה לתכנון ובניה .מוצע :אודי אורנשטיין.
 .8אישור ערבות מועצה לפרוייקט התייעלות אנרגטית – מוזמנת עלית וויל שפרן.
 .9אישור הסכם פרוייקטים קהילתיים עם כיל.
 .07אישור תבר"ים והחלטות כספיות.
 .00שינוי  0לתקציב .7700
 .07אישור תקציבי ועדים 7700
 .03אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל.
 ./דו"ח ראש המועצה.
א .מזכירי הישובים הונחו להביא תוכנית חומש ,כולל אומדן להקצאות תקציבי פיתוח בישובים.
תוכניות אלו יובאו לדיון במליאה .ברור שיתכן כי מעבר לתוכנית ייתכנו צרכים בלתי צפויים.
טל | 80-1514656 :פקסmirit@rng.org.il | 80-1553651 :
ד.נ .חלוצה  | 05565טל | 80-1514666 .פקס|www.rng.org.il | 80-1514688 .

בפייסבוק :מועצה אזורית רמת נגב

ראש המועצה

ב .יצא מכרז לרכז הסעים לאור הצורך לתת שירות טוב יותר .יעל גרינוולד שטיפלה בהסעות תעבור
ליחידה הסביבתית זאת לנוכח יציאת הילה קפלן לחופשת לידה ויציאתה של עלית לחל"ת
לתוכנית וקסנר בארה"ב.
ג .לנוכח הצורך במתן שירותים לתושבים וכמות הפרוייקטים הציבוריים שבתחום אחריות הביצוע
של האגף ,אישרתי לתגבר את אגף הנדסה והתיישבות בשתי משרות  -מזכירת האגף ומנהל
הפרויקטים ,לאחר איפיון התפקיד ייצא המכרז .חברי המליאה הביעו בקשה לבחון את כדאיות
ההעסקה הפנימית או מיקור חוץ.
ד .מכרז עובד סוציאלי – יצא מכרז חוזר לאור ביטול קבלת התפקיד על ידי זוכה המרכז הקודם.
ה .דינה ארנוני יוצאת לפנסיה – ייצא מכרז לתפקיד רכז תחום פיתוח קהילה  ,באגף קהילה שיכלול
גם את נושא התרבות.
ו .מזה שבוע מתקיימת שביתה במעונות וגני הילדים במדרשה ביוזמת ההסתדרות .המועצה מסייעת
לוועד בניהול המשבר.
ז .בפיתחת ניצנה קיים גן מוכר שאינו רשמי .מדיניות המועצה לראות בו כחלק ממערכת החינוך.
ח .המשרד לביטחון פנים הטיל מיסוך על רשתות הסלולר באזור פיתחת ניצנה .המועצה פועלת בכל
הערוצים הציבוריים לטפל במשבר
ט .לאחר תהליך ארוך של כמעט שנתיים מול משרדי הממשלה מתבצע בימים אלה במימון משרד
התחבורה שיפוץ כביש קדש-כמהין
 .0אישור פרוטוקול מליאה מס'  25102/7מתאריך 22.22.02/7
אישור פרוטוקול מליאה מס'  21102/7מתאריך 22.22.02/7
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות ,נמנע  /את הפרוטוקולים מס' ,107700
.7107700
 .3אישור חוזה בכירים למנכ"לית הנכנסת.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את חוזה הבכירים למנכ"לית הנכנסת בגובה
 97%משכר הבכירים ,בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 .2אישור נציג מדרשת בן גוריון למליאה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של ערן עמר תושב מדרשת בן גוריון
כחבר מליאה במקומו של ראובן פליישר שהתפטר.
 .5אישור מינוי ארז לוזון כיו"ר ועדת איכות הסביבה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של ארז לוזון כיו"ר ועדה לאיכות
סביבה.
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ראש המועצה

 .1הקמת ועדה לבחינה מחודשת של הקריטריונים להשתתפות המועצה בתקציבי הוועדים:
הרכב הועדה המוצע ע"י ראש המועצה:
 נציגי מליאה – מרדכי מונין  ,אליאסף פלמר . נציגי מזכירי ישובים – צחי רם  ,אורלי גלעד  ,אלון צדוק. עובדי מועצה – אליעזר בן סעיד  ,אדוה לויד ,אופיר צימרינגהחלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הקמת הועדה והרכבה  .הועדה תגיש את
המלצותיה למליאה בחודש ספטמבר .7700
 .7אישור חבר לוועדת משנה לתכנון ובניה .מוצע :אודי אורנשטיין.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של אודי אורנשטיין כחבר ועדת
המשנה לתכנון ובניה.
 .8אישור ערבות מועצה לפרוייקט התייעלות אנרגטית.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מתן ערבות מועצה למשרד התשתיות
והאנרגיה לשם קיום פרוייקט התייעלות אנרגטית בישובים כמהין  ,קדש ברנע אשלים
וטללים .מתן הערבות דורש אישור משרד הפנים.
חברי המליאה העירו כי יש לשנות את נוסח מכתבי ההתחייבות של הישובים למועצה ,כך
שיובהר מעל כל ספק כי אחריות מימון וביצוע מוטלת על הישובים.
 .9אישור הסכם פרוייקטים קהילתיים עם כיל.
ראש המועצה מבקש לחתום על ההסכם הרצ"ב  .השתתפות כיל  ,₪ 077,777השתתפות
המועצה ₪ 17,777
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הסכם הפרויקטים הקהילתיים עם כיל .
 ./2אישור תבר"ים והחלטות כספיות.
תב"ר :/157

תב"ר :/158

תב"ר :/159

תב"ר :/112

מטרה( :חדש)

תיקוני ליקויי בטיחות בעזוז

סה"כ:

₪ 001,777

סכום:

 ₪ 001,777קרנות המועצה

מטרה( :חדש)

עבודות פיתוח בבית העלמין מדרשה 02/1

סה"כ:

₪ 17,777

סכום:

 ₪ 17,777משרד הדתות

מטרה( :חדש)

הצללה ושיפור סלים למגרש ספורט במשאבים

סה"כ:

₪ 777,777

מטרה( :חדש)

רכישה והצטיידות מבנה יביל בביה"ס משאבים

סה"כ:

₪ 031,777

סכום:

סכום:

 ₪ 017,777טוטו ווינר
 ₪ 07,777קרנות המועצה

 ₪ 07,777משרד החינוך
 ₪ 11,777קרנות המועצה
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ראש המועצה

ללא הצטיידות
תב"ר :/523

מטרה( :שינוי)

סכום:

סה"כ:

הגדלה:
הקטנה :
סה"כ:

תב"ר :/592

מטרה( :שינוי)

סכום:

סה"כ:

הגדלה:
הקטנה :
סה"כ:

הקמת  30יחידות דיור בקדש ברנע

 ₪ 7,777,7777קרן קיימת לישראל
 ₪ 0,017,777משרד השיכון
 ₪ 0,177,777קידום מימון של המועצה
₪ 1,717,777

 ₪ 801,777עדכון תקציב השתת' בעלים
 ₪ 801,777הקטנת קידום מימון המועצה
₪ 5,012,222

תכנון והקמת מעון יום באשלים

 ₪ 3,797,777קרנות המועצה
 ₪ 977,008תרומה קרן מיראג'
₪ .,707,008

 ₪ 788,131תרומה קרן מיראג'
 ₪ 700,.00הקטנת השתת' המועצה
₪ 2,089,031

הסבר  :התקבלה תרומה בעמותה למען התושב ע"ס  0,033,13.ש"ח ( )$377,777כאשר בתב"ר נרשמה תחילה תרומה
בגובה  771אלף דולר .בנוסף התקבלה בפרוייקט זה תרומה ע"ס  $77,777מאקסודוס נורד.
תב"ר :/150

מטרה( :שינוי)

שיפוץ מעונות ביישובים

סה"כ:
הגדלה:

₪ 070,877
₪ 70,771

מטרה( :שינוי)

מרכז הצעירים

סכום:
סה"כ:

תב"ר :/152

סכום:

סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:

 ₪ 070,877משרד הכלכלה
₪ /09,227

משרד הכלכלה

(הסכום התקבל בבנק)

 ₪ 7.7,777קרנות המועצה
 ₪ 7.7,777קרן קיימת לישראל
₪ .87,777

 ₪ 90,0.1תרומה ממשפח' דיוויס ,קרן גולדשטיין (כ"א )$8,017

₪ 577,721

התרומה ע"ס  ₪ 90,0.1מיועדת להצטיידות בלבד
תב"ר :/1/5

מטרה( :שינוי)

סכום:
סה"כ:

הגדלה:

סה"כ:
תב"ר :/1/1

מטרה( :שינוי)

סכום:
סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:

תב"ר :/101

מטרה( :שינוי)

סכום:

סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:

תב"ר :/151

מטרה( :שינוי)

סכום:

הכנת תוכנית מתאר כוללנית לשטחים פתוחים בשטחי המועצה

 ₪ .77,777רשות מקרקעי ישראל
₪ .77,777

 ₪ 377,777משרד החקלאות
 ₪ 377,777רשות מקרקעי ישראל
₪ /,222,222

הקמת שלב ב' בית ספר ממלכתי דתי

 ₪ .,877,117מפעל הפיס
₪ .,877,117

 ₪ 3,777,777קרנות המועצה
₪ 7,820,512

הצטיידות והשלמת עבודות בבית ספר ממלכתי דתי

 ₪ 0,079,777קרנות המועצה
 ₪ 087,777משרד החינוך
₪ 0,790,777

 ₪ 077,777קרנות המועצה
₪ /,393,222

 /3מתוך  /5קראוילות בניצנה

 ₪ 0,877,777הסוכנות היהודית
 ₪ 177,777משרד השיכון
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ראש המועצה

סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:

 ₪ 0,777,777קרנות המועצה
₪ 3,177,777

 ₪ .87,777קרנות המועצה (תוספת ל  03מתוך  01יבילים)
₪ 2,282,222

הערה :הסוכנות והמועצה התחייבו לממן  0.8( 17%מיליון  ₪כ"א) .סוכם שהתוספת של  87אש"ח תתחלק בין
המועצה לבין ניצנה .מאחר והתקציב הספיק ל 03 -ולא  01יח"ד ברור שהשתתפות משרד השיכון תקטן מ177 -
אש"ח.
תב"ר :/121

מטרה( :שינוי)

סכום:

סה"כ:

הגדלה:
סה"כ:

תב"ר :/553

 ₪ 3,777,777משרד הכלכלה
 ₪ 0,777,777קרן קיימת לישראל
 ₪ 017,777קרנות המועצה
₪ .,017,777

 ₪ 377,777קרנות המועצה
₪ 2,252,222

מטרה( :שינוי)

תכנון והקמת מטבח מבשל במוסדות חינוך רתמים

סה"כ:
הקטנה:

₪ 17,71.
₪ 17,71.

מטרה( :שינוי)

העברת מבנים לצרכי בנייה ברתמים

סה"כ:
הגדלה:

₪ 377,777
₪ 17,71.

סכום:
סה"כ:

תב"ר :/109

הקמת מעון יום תלת כיתתי במרחב עם

סכום:
סה"כ:

 ₪ 17,71.קרנות המועצה
₪ 2

העברה לתב"ר 0179

 ₪ 377,777קרנות המועצה
₪ 310,052

העברה מתב"ר 0113

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים.

החלטות כספיות:
א .הזזת תאורה זמנית באשלים.
עלות .₪ 17,777 :מקור מימון  :רזרבה לתקציב 02/7
ב .מיזם כיל ליזמויות קהילתיות.
עלות .₪ 17,777 :מקור מימון  :רזרבה לתקציב 02/7
ג .הגדלת תקציב מוניציפלי לרתמים (ציוד למבני נוער ברתמים).
הישוב קיבל הקצבה מ – JNF UK -סך הכל  ₪ 71,777לשם הקמת הפרויקט הנ"ל .ההקצבה מותנת בכך
שהשתתפות  JNF UKתהווה  17%של עלות הפרויקט – אי לכך המועצה תשתתף ב 17% -הנוספים ( )₪ 71,777מקור
מימון :רזרבה לתקציב  –02/7ביצוע ע"י הועד המקומי.
מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות הרכישה.
ד .הגדלת תקציב מוניציפלי לאשלים (שיפוץ והצטיידות מבנה מועדון נוער באשלים)
הישוב קיבל הקצבה מ – JNF UK -סך הכל  ₪ 07,777לשם הקמת הפרויקט הנ"ל .ההקצבה מותנת בכך
שהשתתפות  JNF UKתהווה  17%של עלות הפרויקט – אי לכך המועצה תשתתף ב 17% -הנוספים ( )₪ 07,777מקור
מימון :רזרבה לתקציב  –02/7ביצוע ע"י הועד המקומי.
מותנה בשינוי תקציבי של הועד והעברת צילום חשבונות הרכישה.
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ראש המועצה

 .//שינוי  /לתקציב .02/7
בעקבות הבחירות במועצה ותקופת הביניים שהייתה נדרשנו לבצע שינוי בתקציב  7700שאושר
בתחילת השנה .שינוי זה מביא לידי ביטוי ההחלטות של המדינה ומשרד הפנים בכל הקשור
לביטול "עיר עולים" והקמת "קרן משרד הפנים" .כמו כן בשינוי זה באים לידי ביטוי שינויים
שהתחייבו במחלקות המועצה.
גובה התקציב שאושר בתחילת השנה הינו  .₪ 83,877,777בשינוי זה אנו מגדילים את ההכנסות
וההוצאות ב ₪ 0.,777,777 -דבר המביא את התקציב  7700לאחר שינוי מספר  0לגובה של
 ,₪ 98,777,777זאת על פי השינויים המופיעים בדף הרצ"ב והמהווים חלק בלתי נפרד מפרוטוקול
זה .שינוי זה יוגש למשרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינוי  0לתקציב  7700המביא את תקציב
המועצה השנה לסכום של .₪ 98,777,777
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בעקבות הבחירות ואי קיום ישיבות מליאה לא היה באפשרותינו לאשר את תקציבי הועדים
המקומיים .גזבר המועצה מביא היום לאישור המליאה תקציבי הועדים יחד עם הרכב ועדות
הביקורת שהמועצה ממנה בכל ועד ,שמות רואה החשבונות של כל ועד – כמו כן מביאים לאישור
המליאה העסקת עובדים בועדים המקומיים של הועד במדרשת בן גוריון והועד בטללים.
ועד מקומי

השתתפות המועצה
ע"פ הקריטריונים

מדרשת בן גוריון

1,547,042

₪

כמהין

181,976

₪

משאבי שדה

644,837

₪

₪ 1,743,000

אשלים

532,974

₪

₪ 2,092,266

שדה בוקר

607,204

₪

סה"כ תקציב הועד
₪ 6,925,322
262,412

712,593

₪

₪

באר מילכה

248,024

₪

304,094

₪

טללים

481,786

₪

676,686

₪

מרחב עם

542,655

₪

₪ 1,031,655

רביבים

917,227

₪

₪ 1,167,227

קדש ברנע

272,401

₪

רתמים

449,464

₪

408,196
654,766

₪
₪

שם רואה
חשבון

ועדת ביקורת
אייל לוי ,שרית קרניאלי ,עדי
פורטוגז ,יהודית דגני ,מנחם
אופיר

ניסים אביש

גולן כפרי ,שרל קרואר  -המועצה
תמנה תושב נוסף

ברית פיקוח

חיים גולדסמן ,אלברטו גולדמן,
מאיר בלטרן
אורין אלון-נוימן  -דנה לרנר -
טורגמן אשר

איתי מנור

יזהר טוגנהפט ,שרה גוכמן,
מרימי חורש ,נדב דותן-הוכברג
אף תושב לא הגיש מועמדות .על
המועצה למנות

אלי בירנבאום
שלומי בהט
BDO

בועז פינקלשטיין ,לוליק מזרחי,
אלכס גל

ניסים אביש

הערה
הועד מעסיק 111
עובדים.

משרד BDO

אף תושב לא הגיש מועמדות .על
המועצה למנות
אורי יוגב ,לחמן חזי ,פליישמן
חנן ,סלוצקר אסיה ,רפאלי אייל

משרד BDO

פלג אמיר (יחיד שהגיש
מועמדותו) .המועצה תמנה 0
נוספים.

ברית פיקוח

יגאל ברק עופר ,אדם הופקינס,
דודי גבאי

ברית פיקוח

איתי מנור

הועד מאשר  5עובדים
כולל תוספת 101,111
ש"ח .השתת' המועצה
בעלות מזון מעון
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ראש המועצה

א ) בהתאם לנוהל המועצה פרסמה באתר ובעלון המועצה שתושבים המעונינים להיות חברים בועדות הביקורת בועד של יישובם להגיש
מועמדותם למועצה .ביישובים בהם חסרים מועמדים ,המועצה תנסה למנות בהסכמה חברי ועדת ביקורת.
ב) ישובים מתחת לקו אינם ישובים וועד רשמי ולכן פעילותם המוניציפלית מתנהלת ע"י המועצה (עזוז ,מחנה טלי ,ניצנה)

החלטה:
א) מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציבי הועדים לשנת . 7700
ב) מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינוי ועדות הביקורת של הועדים
ג) מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העסקת עובדים בטללים ובמדרשת בן גוריון
ד) מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רו"ח של הועדים בישובים
 ./3אישור נסיעת ראש המועצה לחו"ל.
ראש המועצה יוצא בראש משלחת המועצה לטיפוח קשרי הגומלין והצגת פרויקטים בקהילת
השותפות ,לייצג את רמת הנגב והמדינה באירוע לכבוד ישראל בדנבר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נסיעת ראש המועצה לחו"ל.

בברכה

ערן דורון
ראש המועצה

רשמה  :אדוה לויד
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