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 .1דו"ח ראש המועצה
 ראש המועצה עדכן על עבודת מחלקות המועצה בחופשת הפסח .צפינו כמות מאוד גדולה של מטיילים
במרחב הנגב בכלל וברמת הנגב בפרט .לשמחתנו לא נצפו בעיות של פסולת וכל תקלה קטנה שלא צצה
טופלה באופן מהיר ומידי ע"י אגף שפ"ה וסביבה וצוותי התחבורה .ראש המועצה הודה להם על
עבודתם המסורה והאינטנסיבית בימים אלו  .לצערנו היעדר מתחמי מזון והסעדה ברחבי המועצה
ממשיך להיות ניכר במיוחד בתקופות כגון אלו.
 עודכן מצב הביטחון במרחב  .נערך סיור במועצה בחול המועד פסח עם אלוף פיקוד הדרום הנכנס ועם
מנהל מחוז דרום של משטרת ישראל  .שני המפקדים הביעו נכונות ורצון גדול לשלב כוחות במטרה
לטפל בפשיעה ברמת הנגב .לשמחתנו ביחד לכמות המטיילים באזור בחול המועד לא נצפו אירועי
פשיעה רבים .בנוסף עדכן ראש המועצה כי רמת הנגב לקחה על עצמה להוביל כוח משימה בנושא
לטובת הסכמה על הגדרת משימה משותפת.
 .2דוח מנכ"לית המועצה
 מנכ"לית המועצה עדכנה על מועד צפוי לפתיחת אתר ההטמנה אשלים אשר ייתן מענה לא רק לפסולת
של תושבי רמת הנגב אלא גם מענה כלכלי יותר לחקלאי המועצה  .כמו כן ,ניתן עדכון לסטאטוס
הקמת מתקן גיפיקציה .לשמחתנו הנושא נמצא בישורת האחרונה שלו .אושר מענק מהמדען הראשי
של משרד האנרגיה בגובה של  1.5מיליון  .₪כמו כן ,בשבוע הבא מתקיים סיור של שגריר הולנד
במועצה לטובת קידום הנושא .חברי המליאה ביקשו שתועבר סקירה מלאה על הפרויקט במליאה
הבאה.
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 ניתן עדכון לתהליך משנים צבע אותו עוברת המועצה בשיתוף ארגון מעוז לטובת ביצוע הפקת לקחים
על תפקודנו בשנת הקורונה .הפרויקט עצמו מערב גם את ראשי הצח"י ומזכירי היישובים לטובת
הפקת לקחים משותפת.
 ניתנה סקירה מהירה על הסטאטוס מול חח"י .ב 13/04-יערך סיור עם מנהל הנפה של חברת חשמל
בה חברת חשמל מתוכננת להציג פתרונות למועצה טובת שיפור אספקת החשמל לתושבי המועצה.
כמו כן ,עד אוגוסט  2021תוצג תכנית שלמה לנושא האנרגיה במועצה בדגש על אמינות אספקת
החשמל .אנו פועלים מול יועץ חיצוני לטובת פתרונות נוספים מעבר לפתרונות חלקיים הניתנם ע"י
חברת החשמל.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 07/03/2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מיום 07/03/2021
 .4הצגה ואישור של מתווה נגישות –אשכול נגב מזרחי
הוצג מתווה מורשה הנגישות של אשכול נגב מזרחי .האשכול מעוניין לספק שירותים של מורשה
נגישות לעסקים ברמת הנגב .ע"מ שיוכל לספק את השירותים הללו ,7על המועצה להאציל סמכויות
לאשכול לנושא.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכויות לאשכול נגב מזרחי בנושא מורשה נגישות.
 .5דיון בתיקון חוק עזר-היטל שמירה מדרשת בן גוריון-לא הוצג

 .6אישור תב"רים ונושאים כספיים:

א) אישור תב"ר :
תב"ר :1824

שיפוץ חדר מורים בביה"ס משאבים
מטרה( :שינוי)
 ₪ 100,000משרד החינוך
סכום:
₪ 100,000
סה"כ:
 ₪ 100,000העברה לתב"ר 1795
הקטנה :
₪ 0
סה"כ סכום חדש:

תב"ר :1795

בינוי כיתות בביה"ס משאבים וביצוע הנגשה
מטרה( :שינוי)
 ₪ 885,548משרד החינוך
סכום:
 ₪ 40,000משרד החינוך – הנגשה
 ₪ 1,056,000קרנות המועצה
₪ 1,981,548
סה"כ:
 ₪ 100,000העברה מתב"ר 1795
הגדלה:
₪ 2,081,548
סה"כ סכום חדש:

תב"ר ( 1717שינוי):

מטרה( :שינוי)

תכנון וביצוע מבנה ציבור בקדש ברנע
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סכום:

סה"כ:
הגדלה :
סה"כ סכום חדש:
תב"ר :1832

קרנות המועצה
החטיבה להתיישבות
קרן קיימת לישראל אוסטרליה
משרד הבינוי והשיכון

₪
277,000
₪
138,500
₪
4,248,000
₪
1,110,000
₪
5,773,500
 ₪ 89,884עדכון לפי חוזה במונחים שיקליים
₪ 5,863,384

מטרה( :חדש)
סכום:

אבזור מרכז הפעלה 2020
 ₪ 50,000קרנות המועצה
 ₪ 50,000משרד הפנים
₪ 100,000

תב"ר :1833

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

שיפוץ מקוואות 2020
 ₪ 50,000המשרד לשירותי דת
₪ 50,000

תב"ר :1834

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

הסדרת נגישות במבני המועצה
 ₪ 250,000קרן כללית
₪ 250,000

סה"כ:

ב .נושאים כספיים:
 .1דרכים חקלאיות בטחוניות :2015

במליאה מיום  02.09.2018אושרו  ₪ 100,000השתת' המועצה בדרכים חקלאיות בטחוניות לשנת .2015
רק כעת קיבלנו את החשבון ולכן מליאת המועצה מתבקשת לאשר מחדש את התקציב:
סכום
מקור מימון:

₪ 100,000
רזרבה לתקציב 2021

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים וההחלטות הכספיות הנ"ל.

 .7אישור וועדת שמות רחובות-כפר רתמים
מוועדת השמות הציגה בפני חברי המליאה את החלטת הישוב רתמים לגבי שמותך הרחובות .הוועדה
ציינה כי היו חילוקי דעות לגבי מספר שמות ,לאחר ביצוע סבב שני הנושא אושר ע"י הישוב .וועדת
השמות של המליאה תייעץ לוועדת השמות של היישוב לבצע דיוקים בחלק מבחירות שבוצעו.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החלטת וועדת השמות.
 .8אישור קידום תב"ע להרחבת אזור תעשייה ומתקן לטיפול בבוצות-
על פי הנחיות חוק התכנון והבניה נדרשת מליאת המועצה לאשר כל יוזמה לקידום תכנון של תב"ע
המקודמת באמצעות המועצה כמגישה  /יזם.
תב"עות הרחבת איזור התעשייה והקמת מתקן קומפוסט לבוצות בסמוך למט"ש משאבים הן
תוכניות שהחברה הכלכלית מקדמת .התוכניות ממומנות על ידי רמ"י ,ומקודמות על ידי המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנוסח המוצע
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 .9עדכון פרויקט ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות-
גזבר המועצה עדכן על פרויקט להעברה של תלושי מזון למשפחות מוחלשות על פי התנאים שהוכתבו
ע"י משרד הפנים.
המועצה העבירה למשרד הפנים ולזכיין מטעמו את שמות המשפחות והנתונים עליהן בהתאם
לדרישות משרד הפנים.
 .10אישור הסכם על הקמה של מנהלת משותפת עם קק"ל-
קק"ל הציגו בפני המועצה מהלך של הקמת מנהלת משותפת לטובת קידום פארק גולדה .במנהלת
המשותפת יהיו שותפים גם רשות הניקוז והרשות להסדרת הבדואים .המועצה משתתפת במנהלת
בשירותים בגובה של עד .₪ 100,000
מקור מימון לחלקנו ב  :2021רזרבה לתקציב 2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את החתימה על ההסכם המשותף להקמת מנהלת
משותפת לפארק גולדה.

ערן דורון
ראש המועצה
רשמה :הילה קפלן -מנכ"לית המועצה
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