פרוטוקול מליאה מספר  08/2018בתאריך 5/08/2018
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.1

•

דו"ח ראש המועצה
נמשך המאמץ לקידום החלטת ממשלה לפיתוח ישובי פיתחת ניצנה  .התקיימה פגישה עם ראש
מטה משרד ראש הממשלה .נקבעה רפרטנית מהמשרד שתסייע לתכלל את עבודת המטה .

•

בחודש האחרון התקבלו שתי החלטות חשובות שמשרטטות את קווי ההתיישבות רמת הנגב
.ובמיוחד בפתחת ניצנה  .ההחלטה על ניצנית בולנת"ע והכן החלטת ועדת הפרוגרמות ל  450נחלות
באזור.

•

השר גלעד ארדן הגיע לביקור עבודה במועצה עם כל הצוות הבכיר  .הוצגו לפניו האתגרים שלנו
בנושא ביטחון התושבים  :פשיעה חקלאית  ,שוטטות בעלי חיים בכבישים  ,העדר תחושת
הביטחון במיוחד ברביבים ורתמים והבריונות על הכבישים .כפי שראינו בנתונים ,יש ירידה
משמעותית בשלושת הנושאים הראשונים שבפועל הופכים את רמת הנגב לאחד המקומות
השקטים בארץ אולם בנושא הבריונות על הכבישים המצב רחוק מלהשביע רצון .העליתי בפני
השר וצוותו את הסוגיות הללו והשר הנחה את צוות משרדו לוודא שנוכל להסתייע במשרד
באמצעים ובתוכניות להתמודד עם הסוגיה.

•

עיר עולים :נמשכים המאמצים מול משרדי ממשלה לטיפול בפתרון הבעיה שנוצרה עקב ביטול
הסיווג  .קיימת כבר הכרות של משרדי האוצר והפנים עם הפער שייווצר בעוד שנתיים אך לא גובש
מתווה לטיפול  .מתקיימת מחר פגישה משותפת עם האוצר והפנים בדרג מנכ"לים .מקווה להשיג
צמצום אי וודאות  ,החלטה על מתווה וביטול חלוקת הכנסות מרמת הנגב לרשויות שכנות .

•

תוכנית כוללנית התחלנו בתהליך להכנת תוכנית כוללנית שתאפשר עם סיומה ,יותר עצמאות
וסמכות לוועדה המקומית לתכנון ובניה .בגיבוש התוכנית משתתף צוות רב תחומי של גופים רבים
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הפועלים באזור והיא מובלת על ידי משרד עם יועצים רב תחומיים שנבחר במשוף על ידי מינהל
התכנון המממן את העבודה ואגף הנדסה במועצה .
•
.
.2

אס"פ אשלים – יצא מכרז לקבלן מפעיל  .המכרז מאוד מורכב מבחינה כספית תפעולית ומשפטית.
הילה קפלן פעולת בשיתוף פעולה הדוק עם הייעוץ המשפטי.
אישור פרוטוקול מליאה מס  7/2008מיום 1/7/2018
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה .

.3

אישור פרוטוקול ועדת הביקורת
רו"ח דוד שטרק הציג בפני חברי המליאה את הרקע לבדיקה שערך ואת עיקרי הדו"ח שערך בנושא
רכש ובלאי במועצה  .ועדת הביקורת של המועצה דנה בדו"ח ובעקבות ההמלצות עודכן נוהל רכש
במועצה והחלה לפעול ועדת רכש ובלאי .חברי המליאה מציעים להביא למליאה אישור על העדפת
ספקים מקומייים במכרזי הרשות .
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת הביקורת

.4

הצגת פעילות ,תקציב והמבנה הארגוני של המתנ"ס.,
ד"ר ספי מלכיאור מנהלת המתנ"ס סקרה את המבנה הארגוני של המתנ"ס ואת השירותים
המגוונים שניתנים לתושבים באמצעות המתנ"ס .כמו כן הוצגה התפלגות המשתתפים לחוגים
השונים והעלויות לענפי הספורט החוגים ,והמשמעויות התקציבית של הפעילויות ואחזקת
המתקנים הציבורים לצורך קיום פעולות הפנאי התרבות והעשרה לתושבי המועצה בגילאים
השונים  .חברי המליאה הביע את הערכתם וגם העירו כי יש לתת את הדעת לצורך להנגיש פעילות
חוגים לילדים בגילאים הצעירים שעבורם ההסעות הן חסם לצריכת שירותי המתנ"ס  ) .מצגת
מצורפת לפרוטוקול זה(.

.5

עדכון תקציב ) 2018מצ"ב פרוטוקול הנהלה והתקציב(
גזבר המועצה הציג והסביר את סעיפי השינויים שנערכו בתקציב  ,הנובעים מהתאמת התקציב
לביצוע בפועל במחצית השנה והערכות לגבי הביצוע בחצי שנה השנייה .שינויים אלה קיבלו את
אישור ההנהלה שהתכנסה לנושא זה )רצ"ב פרוטוקול הנהלת המועצה בנדון( .חברי המליאה שאלו
שאלות
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד :
א .את פרוטוקול ההנהלה אשר אישר את השינוי התקציבי מס'  1של שנת 2018
ב .את השינוי התקציבי מס' 1המביא את תקציב  2018מ 100 -מיליון  ₪ל 107.2 -מיליון ₪
ג .את הרבעון החצי שנתי של 2018

.6

אישור פרוטוקול ועדת רכב
החלטה מליאת מועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת הרכב הרצ"ב.

.7

אישור תבר"ים ונושאים כספיים
א(

תב"ר :1577

אישור תב"רים :

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:
הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1679

מטרה) :שינוי(
סכום:

תשתיות ל  7 -בתי אגודה בטללים
 ₪ 1,190,000משרד נגב גליל )הלוואה לבנייה ע"י טללים(
 ₪משרד הבינוי והשיכון
357,000

₪ 1,547,000

 ₪ 847,000משרד הבינוי והשיכון
 ₪הכנסות ממכירת מכרזים
5,000
 ₪ 212,100השת' בעלים – אגודת טללים
₪ 2,611,100
הקמת פארק טללים
 ₪ 1,080,000קק"ל אוסטרליה ) 400אלף דולר אוסטרלי(
 ₪ 1,000,000קרנות המועצה
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סה#כ:

₪ 2,080,000

הגדלה :
הקטנה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1714

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

 ₪ 1,942,200משרד הבינוי והשיכון
 ₪ 1,000,000החזרה לקרנות המועצה
₪ 3,022,200
רכש  2רכבים
 - ₪ 145,000תקציב רגיל סעיף 199000920
₪ 145,000

תחרות קירוי מגדל סולארית באשלים
מטרה) :חדש(
תב"ר :1715
 ₪ 98,000מגלים
סכום:
₪ 98,000
סה"כ:
כל העלויות יהיו כ ₪ 180,000 -אשר החברה מממנת ללא כל השתתפות כספית של המועצה .בשלב זה
החברה העבירה לנו מקדמה לפתיחת התב"ר .שירה מוריוסף אחראית על כל ניהול התחרות ולתקציב.
דרך ביטחון בקדש ברנע
מטרה) :חדש(
תב"ר :1716
משרד הביטחון
₪ 200,000
סכום:
₪ 200,000
סה"כ:
הדרך במימון מלא של משרד הביטחון בעלות של עד הסכום הנ"ל.
תכנון מבנה ציבור בקדש ברנע
מטרה) :חדש(
תב"ר :1717
תקציב רגיל סעיף 199000920
₪ 277,000
סכום:
₪ 277,000
סה"כ:
החטיבה להתיישבות אישרה השתתפות של  50%עד ל .₪ 138,500-התחייבות חשבית של החטיבה עדיין
לא הגיע לכן מוצע לקדם מימון של סכום החטיבה.
תב"ר :1534

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:
הקטנה :
סה"כ סכום חדש:

תב#ר ;2547

מטרה) :שינוי(
סכום:
סה#כ:
הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

תב#ר ;2616

מטרה) :שינוי(
סכום:
סה#כ:

תכנון גן ילדים בקדש ברנע
 ₪ 384,972תרומה מארצות הברית
 ₪משרד החינוך
729,204
 ₪ 621,620מועצה

₪ 1,735,796

 ₪ 43,646העברה לתב"ר  1436וסגירת
התב"ר
₪ 1,692,150

רחוב שני בקדש ברנע
 ₪ 540,000משרד השיכון
 ₪ 600,000קרנות המועצה
₪ 1,140,000
 ₪ 43,646העברה מתב"ר 1534
₪ 1,183,646

סבסוד  :יחידות בשלב ג( בניצני סיני
 ₪ 200,000משרד השיכון
200,000

 ₪ 340,000השתתפות בעלים של  4מגרשים
הגדלה :
 ₪ 255,000בעלים או היישוב ****
 ₪ 141,950משרד השיכון
 ₪ 341,950קרנות המועצה בגין התחייבות
עתידית של משרד השיכון
₪ 1,278,900
סה"כ סכום חדש:
***  3מגרשים עדיין לא שווקו לכן המועצה תקדם את ההוצאה ) 85,000ש"י  (3Xוהחל  2019ינוכה מתקציב
היישוב סכום של  ₪ 85,000כל שנה למשך  3שנים ,זאת כמובן רק אם באותה תקופה המגרשים לא שווקו –
במידה וכן הכסף של התושבים החדשים יועבר מיידית למועצה והיישוב לא יחוייב.
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תב"ר :1718

מטרה) :חדש( תב"ע להסדרת אתר אשה אשלים
העברה מסעיף – 199000920העברה
₪ 660,000
סכום:
לתקציב בלתי רגיל
₪ 660,000
סה"כ:

בתחילת השנה נפתח סעיף תקציבי בתקציב הרגיל בסך של  800אש"ח להסדרת האתר .בדיעבד התברר
שהעבודה תימשך גם בשנת  ,2019לכן נפתח תב"ר זה מהיתרה הפנוייה.
תב"ר :1719

מטרה) :חדש( רכישת פחים כתומים
₪ 120,000
סכום:
סה"כ:

העברה מסעיף – 199000920העברה
לתקציב בלתי רגיל

₪ 120,000

בהתאם לחוזה מול משכ"ל המועצה רוכשת פחים כתומים בסך של  ₪ 120,000כאשר על פי החוזה מול
תאגיד תמיר המועצה תקבל  ₪ 92,000חזרה במהלך  3שנים הבאות זאת כמובן בתנאי שהמועצה תעמוד
בכל תנאי החוזה).רצ"ב החוזה מול תמיר(
תב"ר :1650

מטרה) :שינוי(
סכום:

סה#כ:
הגדלה:

מרכז הצעירים – התב"ר כפי שאושר במליאת 4/18
 ₪ 240,000קרן קיימת JNF UK
 ₪ 97,746תרומה ממשפ' דיוויס
 ₪ 240,000קרנות המועצה

₪ 577,746
 ₪ 450,000משרד הבינוי והשיכון
 ₪ 3,000,000קרן כללית ***
₪ 4,027,746

סה"כ סכום חדש:
*** הוגשו ע"י המועצה בקשות )קולות קוראים( ל:
₪ 1,000,000
נגב גליל בנייה
₪ 480,000
נגב גליל הצטיידות
₪ 750,000
חטיבה להתיישבות
₪ 700,000
 JNFארה"ב
כל סכום שיתקבל מאחד הגורמים הנ"ל יקטין את השתתפות המועצה ויוחזר לקרנות.
שינוי של היום:
התקבל חוזה התרומה מ-ק.ק.ל ארה"ב ע"ס .₪ 678,000 - $ 190,000
בהתאם להחלטת הנ"ל מקור המימון בתב"ר יתוקן והסכום מוחזר לקרן כללית.
שינויים טכניים בתב"רים מסויימים.
מספר כרטיס
201316950
201652750
201626930
201628950
201671750
201682930
201683510

שם התב"ר

תכנית אב ומתאר ישובית רביבים
שיפוץ מעונות ביישובים
הצטיידות והשלמת עבודות בבית ספר ממלכתי דתי
ממד בשכונה בקיבוץ שדה בוקר
שיפוץ,ריהוט וציוד בפאב 40
רכש רכב בטחון לעזוז
רכש עגלת חפ"ק תאורה

יתרת תקציב
428.28
614.73
6,064.00
1,170.18
609.42
1,585.49
-74.00

₪
₪
₪
₪
₪
₪
₪

העברה
לסעיף
550000280
550000280
550000280
550000280
550000280
550000280
550000280

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את כל התב"רים הנ"ל
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ב( נושאים כספיים נוספים :

* אישור שינוי  1לתקציב ועד מקומי שדה בוקר
תקציב נוכחי  1,073,788 :ש"ח.
תקציב לאחר העדכון  1,290,212 :ש"ח.
החלטה :אושר פה אחד
* אישור שינוי  2לתקציב ועד מקומי רביבים
תקציב נוכחי  1,475,592 :ש"ח.
תקציב לאחר העדכון  1,710,592 :ש"ח.
החלטה :אושר פה אחד
* החלפת גג האסבסט באולם אזורי שברביבים:
הקיבוץ מבקש מטעמי בטיחות להחליף את גג האסבסט של האולם .העלות המשוערת כ.₪ 385,000 -
המועצה תשתתף ב ₪ 150,000 -והיתרה תכוסה ע"י הישוב ועמותת גולדה.
הועד המקומי יבצע את הפרוייקט בהתאם לנהלים קרי ביצוע מכרז.
עם סיום הפרוייקט המועצה תעביר לועד המקומי  ₪ 150,000כהגדלת התקציב של הועד ב ,2018 -זאת
כמובן תמורת כל האסמכתאות הנדרשות לכך.
מקור תקציבי :רזרבה לתקציב 2018
החלטה :אושר פה אחד
* כיסוי גרעון  2017של המתנ"ס:
רצ"ב דף המפרט את הסעיפים העיקריים של גרעון המתנ"ס ב 2017 -בסך של כ.₪ 500,000 -
במסגרת שינוי תקציבי  1של שנת  2018מבקשים לכסות גרעון זה .
מקור תקציבי :תקציב רגיל  – 2018סעיף השתתפות המועצה בכיסוי גרעון המתנ"ס.
החלטה :מליאה מועצה מאשרת ברוב קולות את ההצעה לכיסוי גרעון המתנ"ס .בעד  14נגד 1
* עדכון שכר מנכ"לית המועצה ל 100%שכר מנכ"ל :
נכון להיום ועל סמך נהלים משרדי הפנים והאוצר מנכ"לית המועצה מקבלת  90%משכר מנכ"ל למשרה
מלאה
בהתאם לאישור משרד האוצר  ,אגף הסכמי שכר והסכמי עבודה -החל מיום  1.1.2018יעודכן שכר מנכ"ל
הרשות ,לאחר אישור המליאה ל  100%משכר מנכ"ל בהתאם לגודל הרשות וסיווגה.
המליאה מתבקשת לאשר את השינוי – כמו כן תקציב המועצה בשינוי  1יעודכן בהתאם.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההצעה
* דוחות כספיים  2017של הוועדים המקומיים מדרשת בן גוריון  ,באר מילכה  ,ניצני סיני ,טללים
טללים – מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי של 2017
ניצנה סיני :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי של 2017
באר מילכה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי של 2017
מדרשת בן גוריון:
גזבר המועצה מציין כי בדו"ח זה לשנת  2017יש גרעון מצטבר של יותר מ 700 -אש"ח.
בדו"ח הכספי של  2016היה גרעון של כ 160 -אש"ח ועקב כך המועצה דרשה וקיבלה מהוועד
התחייבות שבמהלך  2017גרעון זה יכוסה.
למועצה היה ידוע שבמהלך  2017בעקבות סיום יחסי עובד/מעביד עם המועסקות במעונות וגני
ילדים נוצר גרעון של  350אש"ח  .בעקבות כך בסיכום בין המועצה לועד הוחלט לפתור את הבעיה
התזרימית הזאת בכך שהמועצה קידמה לועד מימון של סכום זה להחזר במספר שנים ,כמו כן
בעקבות העברת מוסדות חינוך אלה
מהועד לטיפול המועצה ב ,9/2017 -דבר זה היה אמור להשאיר בקופת הועד כ 150 -אש"ח ב2018 -
– סכום שהועד היה משתתף בהחזקת מוסדות החינוך.
בשיחה ומכתב הסבר שהמועצה ביקשה מיו"ר הועד פורטו סעיפי החריגה הנוספים מעבר לגרעון
שנבע ממערכת החינוך גיל רך גנים.
נייד | 050-7282950 :טל| 08-6564123/125 .

eliezer@rng.org.il

ד.נ .חלוצה  | 85515טל | 08-6564111 .פקס| www.rng.org.il | 08-6564100 .

בפייסבוק :מועצה אזורית רמת נגב

לאור כל זאת ראש המועצה הטיל על מבקר הפנים להיכנס מיידית לבדיקת התנהלותו של הועד,
קבלת ההחלטות וסיבות הגרעון.
חברי המליאה הביעו תרעומת על ההתנהלות זו ודרשו הגברת הפיקוח .
הגזבר מסר כי המועצה עורכת מעקב אחר פעילות הועדים ודורשת מאזן בוחן כל חצי שנה ,דו"ח
שלא תמיד מועבר.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת קבלת הדו"ח הכספי של הועד לשנת . 2017
.8

מודד למליאת המועצה לבחירות 2018
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות נדרשת מליאת המועצה לקבוע את המודד הכללי שיהיה
תקף בבחירות הקרובות לייצוג הישובים במליאת המועצה.
ראש המועצה הביא מספר אפשרויות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב של  10חברים בעד כי המודד יעמוד על  360בעלי זכות
בחירה לכל נציג במליאה.

.9

הקמת ועדה לאישור וגיוס תרומות על ידי רשויות מקומיות בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2016
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקמת ועדת תרומות שחבריה :המנכ"לית  ,הגזבר
והיועץ המשפטי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקולים  1ו 2-של ישיבות של ועדת התרומות
שהתקיימו לאחרונה) .רצ"ב הפרוטוקולים(.

.10

אישור נסיעת ראש המועצה לאוסטרליה )מצ"ב אישור פרוטוקול ועדת תרומות ואישור יועמ"ש(
ראש המועצה מסר לחברי המליאה כי הוא יוצא על פי הזמנת קק"ל אוסטרליה ובמימונה המלא
לאירועי גיוס תרומות השנתיים המתקיימים במספר מוקדים בתחילת ספטמבר .השנה הפרוייקט
המרכזי לגיוס יהיה הרחבת המחנה הזמני של שיזף .האירועים יתקיימו במלבורן ,פרת סידני
ובריסבן וינכחו בהם דפי אדלר והילה קפלן מטעם המועצה ושיזף .למרות נוכחות צוות המועצה,
ביקש מנכ״ל קק״ל אוסטרליה שראש המועצה ישקול לבוא לאור החשיבות רבה בנוכחות ראש
המועצה .לפיכך החליט ראש המועצה לנסוע ל  45שעות לטובת פגישה אישית עם הארי טריגבוף
)היהודי והאוסטרלי העשיר ביותר באוסטרליה( והשתתפות בשלושה אירועי התרמה .מאחר
ונסיעת ראש המועצה היא במימון מלא של קק״ל אוסטרליה ,נדרש אישור של ועדת התרומות
שאישרה על פי חוות דעת של היועץ המשפטי של המועצה לנסיעה זו .
החלטה :מליאה המועצה מאשרת פה אחד את נסיעת ראש המועצה
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אישור הסכם עם חברת מגלים
חברת מגלים עורכת תחרות עיצוב למגדל הסולרי  .התחרות תמומן על ידי החברה
נדרש אישור המליאה להסכם עם חברת מגלים עבור מימון תחרות עיצוב המגדל הסולרי
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההסכם
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אישור הסכם עם אשכול נגב מזרחי לפינוי אשפה
המועצה התקשר עם אשכול נגב מזרחי לצורך ביצוע איסוף האשפה .
נדרש אישור מליאה להסכם
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ההסכם
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אישור מליאה לתכנון אס"פ אשלים
אתר האשפה באשלים אינו מוסדר  .נדרש לקדם תכנון  .נדרשת החלטת מליאה לתכנון
החלטה :מליאת המועצה מחליטה בזאת לקדם תוכנית מתאר מפורטת להרחבת אתר הפסולת
באשלים .המועצה האזורית תהיה הגוף המגיש והיוזם בתוכנית.

ערן דורון
ראש המועצה
רשמה :אדוה לויד
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