פרוטוקול מליאה מספר  07/2018בתאריך 1/07/2018
במשרדי המועצה
משתתפים :ערן דורון ,ענן שיאון ,מוטי אברג'ל ,אליאסף פלמר ,חיימון טוגנדהפט ארז ירדני ,רויטל ראובני ,דוד בן
לולו ,שוש זילברבוש ,,ניצה צפריר ,צביקה טוכטרמן  ,יריב מילוא.
התנצלו ,:רחל ביטון ,לאה שורק ,אודי אורנשטיין ,דוד פלמ"ח אילנה שחף ,מרדכי מונין ,ארז לוזון
נוכחים :אליעזר בן סעיד .אדוה לויד ,שמיל אדלר מאיה אלימלח ,דרור הראל  ,מיכל פריאל  ,אילון צחור הילה קפלן
 ,שבא ביטון
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פרידה מאל״מ ע׳ מפקד בסיס רמון היוצא דו"ח ראש המועצה.
אישור פרוטוקול מליאה מס  6/2018מיום . 10/6/18
היערכות לשנת הלימודים תשע"ט  -מוזמנת מאיה אלמליח
אישור תב"רים ונושאים כספיים
אישור הגדלת מכרז כיתות יבילות במשאבים
אישור חברי ועדת הבחירות
אישור מליאה לבחירת מנהלת חינוך )שנבחרה במכרז(.
אישור ,פתיחת חשבון בנק ייעודי לגביה ושימוש עבור היטל שמירה במדרשת בן גוריון.
אישור דו"חות כספיים  2017של ועדים מקומיים

 .1דו"ח ראש המועצה
• השבוע אושר בולנת"ע תוכנית הישוב שיזף .אישור זה הוא אתגר גדול ומשמעותי לקידום ההתיישבות
ברמת הנגב  .הוא הושג בזכות עבודה מאומצת של צוות אגף הנדסה  ,שירה מור יוסף ויוספה דברה
שביחד הובלנו תהליך של שכנוע גורמים רבים כולל חברי הולנת"ע  .אם הכל יתקדם כמתוכנן  ,אנו
מקווים כי התכנון יסתיים בתוך כשנתיים ואז ניתן יהי להתחיל בשיווק מגרשים  .בינתיים אנו מקדמים
את הגדלת המחנה הזמני וכבר יצא מכרז לקראווילות בהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי .
ראוי לציין כי באותה יישבוה אושרו גם  3חוות  :כרמי עבדת  ,חוות נחל חווארים וחוות ישי אדלר.
• אנחנו חסרים חברי מליאה בועדת משנה לתכנון ובניה וכן בוועדת מכרזים ומבקשים מחברי מליאה
נוספים להצטרף  .לא ניתן לקיים את הישיבה בלי קוורום וביטולן הוא גורם מעכב שמקשה על יכולת
הביצוע שלנו.
• באחריות מנכ"לית המועצה להביא לאישור בישיבה הבאה מינוי חברים  ) .ייבדק בפרוטוקולים ממלאי
מקום (
• תיכון אזורי – דפנה ארבל  ,נבחרה להיות מנהלת ההקמה של התיכון האזורי  .היא תחל בתפקידה
בנובמבר .דפנה משמשת כיום כמנהלת המכון למורשת בן גוריון ומוערכת מאוד על ידי כל הגורמים .
יצא מכרז להקמת שלד התיכון .
• אילון צחור  ,בן רביבים החל היום לעבוד במועצה כמנהל מח' נוער במקומו של אייל מוריוסף שפרש
מתפקידו לאחר  14שנים  .מליאת המועצה מאחלת לשניהם בהצלחה .
• ועדות גבולות וביטול סיווג עיר עולים  .ראש המועצה מעדכן את חברי המליאה על המגעים
האינטנסיביים שהוא מקיים עם הגורמים המוסמכים במשרדי האוצר והפנים  .המשרדים מתחילים
להכיר בבעיה שנוצרה לרמת הנגב בעקבות ביטול סיווג עיר עולים  .מתוכננת פגישה משותפת איתם כדי
לביא למתווה מעשי וממשי לסיוע לשנים הקרובות .
התקבל סיכום ועדת הגבולות על אזור נאות חובב .לפי סיכומי הועדה רמת הנגב תתחיל לקבל הכנסות
מנאות חובב כ ₪ 500,000 -החל משנת .2021
אנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה ההחלטה על ועדת הגבולות של רמת הנגב .
ראש המועצה מציין כי בשטח קיים שיתוף פעולה עם מצפה רמון במספר נושאים והם אף סיכמו על
המשך שיתוף הפעולה  .בשבועות הקרובים יתואם סיור לחברי המליאה לראות את הפיתוח שמתקיים
שם .
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קיימנו עבודת מטה בהובלת המנכ"לית ובשיתוף אגף קהילה  ,הסעות  ,הישובים מזכירים ומרכזי
ועדות חינוך סוגית מחסור בכ"א לגיל הרך והגנים  .בימים אלה יוצאים פרסומים למשיכת אנשים
צעירים הכוללים חבילת הטבות שונות  .כמו בן ובמקביל מח' גיל רך וגנים תשקיע בשנה הקרובה
מאמיץ ממוקד בהכשרת ובליווי פדגוגי לצוותים .
אנחנו לקראת סיום תהליך הסדרת יחסי מועצה ישובים במתן שירותים לתושבים  .בשבוע הבא
יתקיימו פגישות של הצוות מהמועצה עם המזכירים לקבלת הערות אחרונות מהם  .ב 25מתוכנן הצגת
מודל שיובא אחר כך לפני חברי המליאה .
שחרור שיטחי אש .המועצה מנסה לפרוץ את המחסום של משרד הביטחון בשחרור שטחי אש כדי
לאפשר פיתוח של פרוייקטים במועצה  .אנחנו שוקלים לעתור לבג"ץ  .בנושא נמשיך ונעדכן
העבודות על כביש  40בכניסה לבסיס הנ"מ הם חלק מהתחייבויותינו מול הצבא להסדיר מעבר של הנ"מ
לשטחי האש  .כרגע עובדים על כניסה לבסיס משאבים  .בהמשך מתוכנן להסדיר צומת בכניסה להר
שחר.
היום פורסם קול קורא לתחרות עיצוב המגדל הסולרי  .התכנון האדריכלי שהוצע קודם היה לא ישים .
היינו שותפים פעילים בתהליך הכנת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות .שאושר .זהו חוק חשוב
מאוד לחקלאי האזור
בעקבות שאלת חבר המליאה על עמידת "מדברן " בתנאי לקיומו ענה ראש המועצה כי הם עמדו בכל
התנאים  .נכון שנושא האבק לא פתיר אך פעילות של גיפאים וכלי רכב אחרים בכל רחבי המועצה
בשטחים הפתוחים מייצרת מפגעי אבק לאורך כל ימות השנה.

מליאת המועצה נפרדה ממפקד בסיס רמון אל"מ ע .ראש המועצה הודה לו על תרומתו לבטחון תושבי
מדינת ישראל  " .הרעש של המטוסים הוא השקט שלנו " וכן על המעורבות הרבה כל הקשור למערכת
הקשרים בין תושבי מחנה טלי לבין המועצה  .מפקד הבסיס הודה במילים חמות למועצה ולראש המועצה על
שיתוף הפעולה והשתלבות תושבי מחנה טלי בכל הפעילויות של המועצה .
.1אישור פרוטוקול מליאה מספר  06/2018בתאריך 10/06/2018
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול
 .2הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט
מאיה אלימלח וצוות האגף הציגו בפני חברי המליאה את צפי התלמידים והערכות המועצה לפתיחת שנת
הלימודים  .מצורפת המצגת לפרוטוקול .
התקיים דיון על נושא אזורי הרישום לבתי הספר השונים בן בתיכון והן ביסודי  .מאיה וערן הסביר לחברי
המליאה את ההליך קביעת אזורי הרישום והמשמעויות התקציביות לכך  .התברר כי בשנה הקרובה אנו
עומדים בפני סוגיה תקציבית משמעותית לנוכח מספרי התלמידים לכיתות א' בבית ספר צין  39ילדים ,
מאפשר רק כתבה אחת ובבית ספר משאבים  67תלמידים מחייב הקמת כיתה נוספת שעלותה כ  250אלף .₪
כדי התמודד עם הסוגיה הוצע לכי תלמידי כתות א' משדה בוקר יתחילו ללמוד בצין  .ראוי לציין כי כבר אגף
קהילה וחינוך נמצא בהכנות לקראת השינוי אך הוא תוכן לשנה הבאה .
נציגת מדרשת בן גוריון ותושבת המדרשה הציגו שאלות על גובה תשלומי הורים ועל היקף התיקצוב של
המועצה בחינוך לגיל הרך במדרשת בן גוריון .
• סוכם כי שבא תפגוש עם מיכל פריאל לקבלת כל הנתונים והעלויות .
תוכנית החוגים הוצגה על ידי דרור הראל .
• חברי המליאה ביקשו כי תקציב המתנ"ס יוצג באחת המליאות הקרובות .

 .3תב"רים ונושאים כספיים
מטרה) :חדש(
תב"ר :1711
סכום:
סה"כ:

גן שעשועים למוסדות חינוך בקדש )פתחת ניצנה(
 ₪ 113,000תרומה מ-קקל אוסטרליה ***
 ₪ 25,000השתתפות ועד קדש
 ₪ 25,000העברה מתקציב רגיל סעיף 199000920
₪ 163,000
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*** מאחר והתחייבות קקל לא התקבלה הביצוע יתעכב עד לקבלתה.
פאמפ טרק במדרשה
מטרה) :חדש(
תב"ר :1712
 ₪ 110,000העברה מתקציב רגיל סעיף 199000920
סכום:
 ₪ 200,000העברה מתקציב רגיל סעיף *** 199000920
₪ 310,000
סה"כ:
*** מאחר והתחייבויות קקל וועד מקומי מדרשת בן גוריון כ"א ע"ס  100אש"ח לא התקבלו עדיין ועל מנת לא
לעכב את הפרוייקט ,המועצה תקדם את  2ההקצבות ועם קבלת ההתחייבויות תחזיר את ההקצבות בסך 200
אש"ח לסעיף תקציבי ממנו נלקחו. .
תב"ר :1713

מטרה) :חדש(
סכום:

הקמת מקווה במרחב עם
המשרד לשירותי דת
₪ 984,326
השתת' אגודת מרחב עם
₪ 600,000
₪ 1,584,326

מטרה) :שינוי(
סכום:

הקמת אולם ספורט משולב במדרשה
 ₪ 3,885,580טוטו ווינר
 ₪ 2,156,824מפעל הפיס  +תרומת משפ' בכמן
 ₪ 2,054,000משרד השיכון
 ₪הכנסות ממכירת מכרזים
4,050
 ₪משרד נגב גליל
474,820
 ₪ 2,300,000קרנות המועצה

סה"כ:
תב"ר :1474

סה#כ:

₪ 10,875,274

הקטנה:
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1604

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:

הגדלה:
סה"כ סכום חדש:

 ₪ 350,000העברה לתב"ר 1604
₪ 10,525,274
הרחבת בי"ס משאבים
 ₪ 250,000קרנות המועצה

250,000

₪

350,000
250,000
140,000
₪ 990,000

 ₪העברה מתב"ר 1474
 ₪העברה מתקציב רגיל סעיף 199000920
 ₪משרד החינוך

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
החלטות כספיות:
 .1בשינוי  1של התקציב של  2018יאושר סכום של  ₪ 200,000לרכישה והתקנת מצלמות ביטחון בישובים.
בטיפול קב"ט המועצה לקדם את הבדיקות על מנת לבצע את הפרוייקט מיד עם אישור שינוי התקציב.
 .2במליאה בה נמסר על תרומה לקהילה של חברת כי"ל במסגרת פרוייקט "חושבים עושים" שבניהול אגף
שפע ,הוחלט שהמועצה מצידה תשתתף בפרוייקט בסכום של  . ₪ 100,000הפרוייקט כבר הופעל במסגרת
העמותה למען התושב עם ההקצבה שהתקבלה מ כי"ל .בשינוי התקציבי  1לשנת  2018אגף שפ"ה יתוקצב
ב ₪ 100,000 -בתקציבה במועצה לביצוע המשך הפרוייקט "חושבים ,עושים".
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הנ"ל.
 .4אישור הגדלת חוזה של מכרז  111/2018לביצוע  2כיתות יבילות במשאבים:
לאחר שהוברר שהשנה נצטרף לפתוח  3כיתות א' ולא  2כמתוכנן אנו נאלצים להגדיל את הכיתות היבילות
מ 2 -ל 3-דבר מייקר על החוזה ב.50% -
שלושת הכיתות אמורות להיות מוכנות בתחילת שנת הלימודים ב 1/9/18 -ולכן אין לנו כל אפשרות לדחות
את המכרז או לעשות מכרז חדש .אי לכך אנו מבקשים את אישור המליאה להגדיל את החוזה עם הקבל
"סטאר מבנים בגליל בע"מ" )תב"ר  (1604ביותר מ.50% -
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החלטה :שבתאם להוראת סעיף  (7) 3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,ובהתאם
לנימוקים שהוצגו בדברי ההסבר ,מאשרת מליאת המועצה פה אחד ,בפטור ממכרז את הגדלת החוזה
הקיים בשיעור של  50%בכפוף לתב"ר  .1604על פי הנימוקים שפורטו לעיל ,עריכת מכרז נוסף לא תביא כל
תועלת ותייקר את העלויות בביצוע עבודות נשוא מכרז זה.
 .5אישור חברי ועדת הבחירות:
הרכב מוצע :אריה וינד  -יו"ר  ,אלון צדוק  ,נירית פורטוגז
החלטה  :מליאה מועצה מאשרת פה אחד את חברי ועדת הבחירות
 .6אישור מליאה לבחירת מנהלת חינוך )שנבחרה במכרז(.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את מנוי מיכל פריאל כמנהלת חינוך במועצה.
 .7אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לגביה ושימוש עבור היטל שמירה במדרשת בן גוריון .
פתיחת חשבון נדרשת על מנת לסיים את הליך אישור ההיטל לישוב החל משנת  .2019גבית ההיטל יאפשר
מימון לנושא השמירה במדרשה .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב )  11בעד  0 ,נגד  1 ,נמנע( פתיחת חשבון בנק ייעודי .
מורשי החתימה בחשבון יהיו יו"ר המועצה :ערן דורון וגזבר המועצה :אליעזר בן סעיד
 .8אישור דו"חות כספיים  2017של ועדים מקומיים:
הדו"חות הכספיים של הועדים המקומיים כמהין מרחב עם ואשלים הובאו לדיון ואישור.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות הכספיים של שנת  2017של הועדים כמהין ,מרחב
עם ואשלים.
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