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דיון:
.1

דיווח
1.1

דיווח ראש המועצה
אנדריי אוזן:
פותח את הישיבה.
אנו משתתפים בצערה של חברת המועצה ,ד"ר ארנונה אייל במות אביה.
הדיווח הועבר אליכם .מספר דברים חשובים :בתאריך  15.11יתקיים יום ספורט ,בתאריך 06.12
יתקיים כנס עשור להסכם הגישור .לו"ז מסודר יישלח עד לסוף השבוע.
נערכה לפני מספר חודשים ביקורת של מבקר המדינה בנושא מבנה המועצה ומרכז המבקרים
החדש .קיבלתי השבוע מכתב שהם רוצים להגיע שוב .אני לא יודע מה הם בדיוק רוצים לבדוק,
אך הנושא שהועלה אז בביקורת הוא עלות המבנה .שלחנו להם מכתב מסודר עם כל הפרטים.
תקבלו דיווח מלא לאחר שתיערך הבדיקה.

.2

אישור פרוטוקולים
.2.1

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאת המועצה  ,07/2016מיום 25.07.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.2.2

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא אישור דו"חות כספיים מיום
25.07.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
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החלטה:
מאושר פה אחד.
.2.3

אישור פרוטוקול והחלטות מישיבת ועדת הנהלה/כספים  07/2016מיום 26.09.2016
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.

.3

שיתוף פעולה מועצה – קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ – עמותת תעשיידע
עו"ד אודי ערב:
בשעה טובה השלמנו את התהליך שהחל לפני כשנתיים ,כולל השלמת ההסכם והעברת הכספים לקופת
המועצה .יש כאן הסכם משולש בין המועצה לבין תעשיידע לבין קרן דליה ואלי הורביץ .הסכום המרכזי
של התרומה הועבר למועצה .ישנו סכום מסויים שנשאר אצל עמותת תעשיידע לטובת הפעילות שהיא
מבצעת.
יוסי גולדשטיין:
ישנו פיקוח על פעילות תעשיידע?
ליאור ניסקי:
כל הכסף שעובר לתעשיידע במסגרת ההסכם מיועד לפעילות עבור מרכז אלי הורביץ שתעשיידע אומנם
מבצעים אותה ,אך היא מתרחשת במרכז אלי הורביץ ועבור המבקרים של המרכז .הפעילות נעשית
בהתאם להנחיית המועצה .הם קבלן הביצוע .הכסף יהיה תחת פיקוח של ועדת ההיגוי.
אנדריי אוזן:
אני רוצה להודות לעו"ד אודי ערב ולליאור ניסקי על עבודתם.
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.4

הצטרפות מועצת נאות חובב לעמותת התיירות הר הנגב לקידום מרחב תיירותי תעשייתי "אקו-פארק
נאות חובב" – החל משנת 2017
אנדריי אוזן:
ביקשתי לא לדון על נושא זה היום .המכתב שהוגש בנושא הוא בחתימת חבר המועצה ,ערן דורון .אסור
להיות גם חבר מועצה וגם לבקש את ההצטרפות .לכן ,אני ביקשתי שעל מנת שנביא בצורה מסודרת
לישיבה הבאה ,על המכתב להיות חתום על ידי ראש מועצת מצפה רמון וראש מועצת רמת נגב .מעבר
לכך ,יש לתאם ישיבה בהובלת מנכ"ל המועצה יחד עם גזבר המועצה ,היועץ המשפטי ,הדובר וערן דורון,
שבה תסוכם מהות שיתוף הפעולה ,מס' שנים וכו'.

.5

אישרור הארכת הסכם עם חברת "מטריקס"
אנדריי אוזן:
חב' מטריקס מתחזקת את מערך המחשוב במועצה .ישנה חוות דעת של עו"ד אודי ערב .חשבתי לנכון
להביא זאת לידיעת המועצה.
עו"ד אודי ערב:
חברת מטריקס זכתה בשנת  2012במכרז עבור שירותי אחזקת מערך המחשוב במועצה .ההתקשרות על
פי המכרז היא עד סוף  .2013היו שלוש אפשרויות הארכה ,שנה בכל פעם עד סוף  .2016במצב הרגיל,
היינו צריכים להתחיל להיערך לזה ולצאת למכרז חדש .הדעה המקצועית היא שבגלל המעבר הצפוי של
המועצה למבנה המועצה החדש ,אין מערך ומפרט מתאים בשביל להכין מכרז ארוך טווח למס' שנים.
מבחינה משפטית ,על פי חוק חובת מכרזים יש סעיף מיוחד שעוסק בנושא הזה של הארכת הסכם.
בודקים שזה פרופורציונלי לתקופת המכרז הבסיסי .בתחום המכרזים אנו עובדים לפי דיני הרשויות
המקומיות .הסעיף הספציפי הזה לא קיים כפי שהוא אבל מתוך אנלוגיה לחוק חובת מכרזים ומתוך
הנוהג השוטף בתחום הזה ,כך עושים במצבים כאלה שזקוקים לתקופת מעבר נוספת עד ליציאה למכרז
המסודר המלא ולכן אני מבחינה משפטית נתתי חוות דעת שניתן להאריך כרגע בחצי שנה נוספת.
אנדריי אוזן:
מדוע לא לשנה? המבנה לא יהיה מוכן עוד חצי שנה.
עו"ד אודי ערב:
אם הצפי לכניסה הוא יותר מחצי שנה ,אמליץ להאריך לשנה.
אנדריי אוזן:
מבקש לאשר.
החלטה:
מאושר פה אחד.
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.6

שונות
אנדריי אוזן:
בתאריך  09.11תתקיים פגישה עם משרד האוצר ,מרכז השלטון המקומי וההסתדרות בנושא יישום 7.5%
במסגרת ההסדר שהיה במשק .טרם יישמנו את החוק משום שבמועצה ישנו הסכם קיבוצי מיוחד ולכן
עלינו לקיים דיון מיוחד בנושא.
ביום רביעי אני ומנכ"ל המועצה נפגשים עם מר שמואל תורג'מן ,מנכ"ל נגב גז טבעי ,לוודא שבמסגרת
הגעת קו לוויתן לכשיגיע ,שהקוטר של הצינור יכול לקלוט את הגז על מנת להקים את מפעל המתנול.
לידיעה ,המועצה השתתפה בקול קורא של משרד הדתות עבור משרת רב מועצה/רכז דת במועצה .מדובר
בחצי משרה והשתתפות המועצה היא ברבע מהסכום והשתתפות משרד הדתות גם רבע מהסכום .כל צד
.₪ 2,800
שנה טובה וחג שמח!

הישיבה ננעלת.

___________
מאשר :אנדריי אוזן
ראש המועצה.

____________
רשם :אמנון בן דהן
מנכ"ל המועצה.

העתקים:
משתתפים.
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