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 דוח ראש המועצה  .1

מליאת המועצה הרימה כוסית לקראת השנה החדשה . ראש המועצה ברך את חברי המליאה  •

מליאה הש המועצה , שאשיתוף הפעולה והתרומה לעבודת המועצה . כן ציין ר עללהם  הודהו

שנה לאחר המלחמה עדיין אנחנו  46 ."לאוקטובר , מועד תחילת מלחמת יום כיפור 6מתקיימת ב 

 . "ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים לא פשוטים

דיווח נסיעה לאוסטרליה ולארה"ב , בתחילת החודש יצא ראש המועצה לביקור והידוק קשרים  •

הנסיעה השתתף באירוע התרמה המרכזי של קהילת אוסטרליה .  ךאוסטרליה. במהל JNFעם 

ארה"ב  JNFבקהילות השותפות וכן השתתף באירוע השנתי של ור לאחר מכן המשיך לארה"ב לביק

במהלך נובמבר יתקיימו ביקורי המשך ברחבי המועצה של ממשלחת קק"ל  שהתקיים בוושינגטון .

  אוסטרליה וקק"ל ארה"ב. 

יוזמה של תושבי הקהילה  , ת בולדריעם עירינחתמה ברית ערים תאומות  במהלך הביקור 

בעקבות חתימת העירית  שראו בכך דרך לאזן ולחסום פעילות אנטי ישראלית היהודית בבולדר

הביקור והמפגשים השונים תורמים להידוק הקשרים  ראש המועצה מציין כי ברית עם שכם. 

שתסייע בהקמת    Housing Fundלפיתוח ההתיישבות ברמת הנגב ולגיוס שותפים נוספים 

החיבור שלנו עם  . ראש המועצה מציין כי לכה ושיזףבאר מיהשכונות בשדה בוקר , משאבי שדה 

קהילות השותפות הוא ערכי ויש סביבו הרבה מאוד פעילות שיש לה משמעות ערכית לקהילות בצד 

 תרומה גם להקמה וקידום של פרוייקטים . 

בערב ראש השנה הפסיקה המועצה את השימוש בכלים חד פעמיים . מעבר לעניין הערכי והדוגמה  •

 ₪ .  50,000היות יותר ידידותיים לסביבה, יש כאן גם חיסכון כספי של כ שלנו ל
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 2הענקנו תעודה ופרס לבמפגש המסורתי של המועצה להרמת כוסית לקראת השנה החדשה  •

 עובדים מצטיינים צורית חפר ואמיר אלחייק. 

ת היוו במלא המרץ לפיתוח התשתיות והמגרשים . העבודו למשרד השיכון פוע –נווה בוקר ג  •

מטרד אבק מאוד קשה לתושבים המתגוררים בסמיכות . הנושא לא נלקח בחשבון בעת ההכנות 

ומתן האישורים לתחילת העבודות . זהו לקח מרכז שכבר לקחנו על עצמנו לקראת פיתוח תשתיות 

בקרבת מקומות מגורים קיימים  והוא יוטמע בכל רשימה של מתן היתרים . לעצם ההתמודדות 

ים , המועצה לקחה על עצמה הצבת משאית הרטבות שפועלת כל יום מעבר לשעות עם המטרד

 העבודה , וכן שכרנו מפקח מטעם המועצה למשך שבועיים . 

אבשלום כהן יו"ר ועד התושבים הוסיף כי הפיקוח על ההרטבות בהחלט תרם לשינוי בהיקף 

 .  האבק. מבקש להיות שותף להמשך הדיונים על ההמשך הפיתוח בשכונה

 ופרויקטיםלניהול משימות ,   Monday תאפליקצייאת  הראש המועצה הציג לפני חברי המליא •

לשיתוף מעקב ובקרה יעיל יותר בעבודת המועצה . אנחנו נמצאים בעיצומו  השתאפשר כלי עבוד

 של תהליך ההטמעה ויש הענות מאוד טובה מצד המנהלים והעובדים . 

 

 .   91/9/1מתאריך   9אישור  פרוטוקול מליאה   .2
   1/9/19מיום    9מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס החלטה:  

 

 . אישור תב"רים והחלטות כספיות  . 3

 תכנון מתחם המועצה   מטרה: (שינוי):   1541תב"ר  
 )2/2014 -(נפתח ב –קרנות המועצה ₪   300,000  סכום :   
 ₪ 300,000   סה"כ:   
 המועצהקרנות  -₪   0160,00     הגדלה   
 ₪  460,000     סה"כ   
 

 ***  והרחבת המתנ"סתכנון    מטרה:   (חדש):  1762תב"ר  
 ₪  קרנות המועצה  150,000  סכום :   
 החטיבה להתיישבות ₪ 000150,      
 ₪  300,000   סה"כ:   
 

 ***  ב"ס למשתלמים בכמהיןתכנון    מטרה: (חדש): 1763תב"ר  
 ₪  קרנות המועצה  125,000  סכום :   
 החטיבה להתיישבות₪    125,000      
 ₪ 250,000   סה"כ:   
 

 *** שיפוץ מועדון צבר בטללים  מטרה: (חדש):   1764תב"ר  
 קרנות המועצה   ₪  74,111  סכום :   
 החטיבה להתיישבות₪     74,111      
 ₪  148,222   סה"כ    
 

התקבל מהחטיבה מכתב המאשר -ה להתיישבות טיבחהנ"ל הממומנים חלקית ע"י ה ***  שלושת התב"רים

 ההקצבות אבל מכתב זה אינו מהווה התחייבות חשבית.

אי לכך מוצע לאשר היום את התב"רים אבל העבודות לא יתחילו  –בלבד  2019השתתפות זו תקפה לשנת 

ם ואם האישור לא יתקבל במליאה הקרובה לפני קבלת ההתחייבות, זאת מאחר ואנו נכנסים לתקופת החגי
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זה ידחה למליאה של נובמבר דבר שיעמיד אותנו בקושי לסיים את העבודות לפני תום השנה. בהתאם 

 .10/10/2019 -לדברי החטיבה, האישור אמור  ליגיע למועצה עד ה

      
 ב. החלטות כספיות: 

 
 1.  שיפוץ גן בוס ת ן בכמהין 

לשיפוץ גן בכמהין₪  70,000מבוקש לאשר   
 2019: רזרבה לתקציב מקור מימון של התוספת

 

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

 

 אישור קובץ תעריפי הקנסות בהתאם לחוקי העזר  רמת הנגב    . 4

לעדכן את סכומי עברות לרמת הנגב חוקי עזר. על מנת לאפשר אכיפה ומתן קנסות נדרש 

וסבורים כי  המעודכנים . חברי המליאה הביעו את תמיהתם לגבי חלק מהעברות המוזכרות בקובץ

חוקי העזר של רמת הנגב. ביקשו זמן לעבור על הקובץ לעורך בחינה לגבי הרלוונטיות שלהם כ

"לית לשלוח את כל הקובץ בקובץ אקס פתוח  לחברי כראש המועצה הנחה את המנלהעיר עליו . 

 המליאה, כל שיוכלו להוסיף הערות. הדיון יתקיים במליאה הבאה.

 הקנסות עד לאחר דיון מחודש את אישור  וחהמליאה מועצה ד החלטה:

 

 אישור מינוי שירה אברהמי לאחראית על חוק חופש המידע .  .5
שאר ילהיום מנכ"לית המועצה היא הממונה  מאז שימשה כדוברת, זה לא נכון שהתפקיד ינכון 

   .אצלה. מוצע כי שירה אברהמי דוברת המועצה תמלא את התפקיד

מינוי שירה אברהמי כממונה על חוק חופש המידע את  : מליאת המועצה מאשרת פה אחדהחלטה 

 .וחברות הבת/העירוניות שלה במועצה 

 

 .  3תיקון מס    - 2018 - חוק עזר לרמת הנגב (העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט  . 6
 

החליטה מליאת המועצה לתקן את  חוק העזר לרמת הנגב  8בהחלטת המליאה מס  28.7.19ביום  .1

 ")  2"תיקון מס (להלן:  2018 -(העמדת רכב וחנייתו), התשע"ט

(ה) 6יקון הוחלט לבטל את סעיף בעקבות פניות של תושבים ובהתאם לקבוע בדברי ההסבר לת .2

 ₪ עבור הנפקת תו חניה אזורי.  20והתוספת השלישית לחוק העזר הקובעים אגרה של 

המוצע מחליטה מליאת המועצה לאשר את תיקון  3נוכח הקבוע בדברי ההסבר וכאמור בתיקון מס   .3

 לחוק העזר.  3מס 

 דברי ההסבר לתיקון , והתיקון המוצע מצ"ב לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.  .4

פגיעה כלכלית ביישוב מחששות  במהלכו הביע יו"ר הועד דיון על החוק, מעבר לסעיף שאושר. התקיים 

וכי וועד ומשינוי אופי היישוב הכפרי. סוכם כי כל ההתחייבויות של המועצה יצאו בכתב אל היישוב, 

השיב כי אינו סבור שתגרם את מנכ"לית המועצה לישיבתו כי לקבל הבהרות. ראש המועצה    יזמיןהיישוב  

כרגע אין צפי הכנסות אך במידה ויצטברו הכנסות הן יועברו לישוב לאחר ניקוי  אופי היישוב.לפגיעה 

 נוכל אחר שנת הפעלהל  ונושאים חשובים לאיכות החיים בישוב. הנראות  ההוצאות לטובת שיפור 

במשך למעלה   לפי בקשת הוועד הקודם,טוב יותר את תועלות החוק. חשוב לציין כי המהלך קודם  לאמוד  
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מבחינה כל אבני הדרך בוצעו בשקיפות מוחלטת והובאו לאישור  המועצה את המהלך.  משנה קידמה

 חוקית ובירוקרטית למול נשרד הפנים.

 לחוק העזר חניה 3את תיקון מספר , נמנע   1בעד    12 ב קולות  : מליאת המועצה מאשרת ברו החלטה 

 

 לפרוטוקול )  מצגת   ( יש לצרף    הצגת סקר שביעות רצון   . 7

בוצע על ידי חברת מאגר מוחות  רבמהלך הקיץ בוצע סקר שביעות רצון בקרב התושבים . הסק

הסקר והתובנות הניהוליות כץ . ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את עיקרי  בראשות פרופ

ת רמת הנגב היא לא גדולה ציין ראש המועצה כי נעשו וננקטים ימכיוון שאוכלוסי .שעולות ממנו

דייק אותם . מוצע ליישם כלים נוספים בשנה הבאה על לאמצעים נוספים על מנת לתקף ממצאים ו

 מנת לקבל את עמדת הציבור בסוגיות השונות .

 

 אדוה לויד רשמה: 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה
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