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  דו"ח ראש המועצה .1

בני נוער  70-80העסקת צעירים בקיץ ע"י המועצה והמתנ"ס.  -בית ספר של החופש הגדול ו"תעסוקיץ" •

ילדים נוסעים לאילת, "מגרשים מוארים" בימי  300 -שמועסקים ע"י המועצה בתפקידים שונים, כ

 .רביעי בערב, ועוד

ביום שישי האחרון ביקרו הנשיאים במדרשת בן גוריון, היה  -נשיאי ישראל וגרמניה במועצהביקור  •

ביקור משמעותי כיוון שנשיא גרמניה רצה לראות את העתיד, וריבלין בחר להראות לו את המכונים 

 לחקר המדבר במדרשה. 

ראש המועצה נפגש עם מרבית השרים/ מנכ"לים. הכנו מסמך טיוטה  -חדשהה 36-ה ממשלהה •

ראשונית עם טבלה המסדירה את היעדים ומשימות של המועצה מול המשרדים השונים וועדות 

 הכנסת. 

מנהל המרחב החדש הפך להיות שותף  -החדש ועם מנהל מרחב דרום החדש פגישות עם מנכ"ל רמ"י •

חברי המליאה יעבירו את  -לו ביקש לתאם פגישה מול מנהל המרחבמשמעותי ופרואקטיבי. דוד בן לו

הנושאים. מנהל המרחב מגיע לסיור בשבוע הבא ובונים שגרות עבודה טובות ויעילות. הפגישה עם 

מנכ"ל רמ"י היתה בנושא מתקן חולות ושחרורו לייעודים אזרחיים. אנחנו צריכים ליזום, להוביל 

 נון במרחב המועצה.ולקבוע סדר יום בכל הקשור לתכ
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משפחות ברחבי  120כ -ביום חמישי האחרון התקיים האירוע. היה פנטסטי ומוצלח -אירוע מירוץ לנגב •

ישר כוח!  בנוסף, מסתובבים פה ברחבי המועצה והארץ  -המועצה. ביוזמת מחלקת תרבות וחינוך

 בני נוער מדנוור קולורדו.  90-משלחת של כ

, והעלנו את הנושא מולה, חזרנו לשיחות ביקרה באתר אשלים בההשרה להגנת הסבי -בעיות חשמל •

 תושבים עם חברת חשמל. הילה תעדכן בפעם הבאה יותר לעומק.

 

 תעודות הוקרה לקבוצת הרובוטיקה ולמצטיין בתחום השחייה .2

כים את חברי הקבוצה על מברומנהלת אגף חינוך ראש המועצה  -קבוצת הרובוטיקה "פאטה מורגנה"

הישגיהם שבאו לידי ביטוי בזכייתם בתחרות האחרונה. ראש המועצה אמר שהקבוצה הביאה שמחה 

ההצלחה שלכם  -אמר לחברי הקבוצה שהם הניחו את היסודות שעכשיו מחייבים אותנו -וגאווה גדולה

מחייבת אותנו לדורות הבאים. ראש המועצה ושאר חברי המליאה בחרו להוקיר ולברך את חברי 

רובוטיקה וגאים בהם מאוד. מנהלת אגף חינוך ציינה את הנחישות של חברי הקבוצה, קבוצת ה

גם  -היכולת לפתור בעיות, הגיוון של חברי הקבוצה, ודרך העבודה מעוררת ההשראה של הקבוצה

לילדים אחרים וגם למבוגרים. אביעד, ראש הקבוצה המוביל את הקבוצה הסביר את פועלה של 

 ם של הרובוטיקה והודה גם הוא למועצה על הרוח הגבית המוענקת לקבוצה.הקבוצה המתנהלת בתחו

 

תעודת הוקרה נוספת הוענקה לניב כהן בתחום השחייה. לב המאמן סיפר על ההישגים והפעילות של 

נבחרת השחייה, על השאיפות וההצלחות. ניב הוא אלוף ישראל לגילו במשחה הגב. האליפות הקרובה 

 בעוד שבועיים. 

 

 תעודת הוקרה לחברי מליאה שסיימו את תפקידם             

שנה(, היה פעיל  15-סיים את תפקידו כחבר מליאה לאורך מספר קדנציות )כ צביקה טוכטרמן

חבר הנהלת המועצה, ועדות, דירקטוריון וכו'. היה מוכן לכל משימה, הקשה איפה  -בתחומים רבים

 שהיה צריך, תמיד סייע ותרם רבות לפעילות התקינה של המועצה.

ים. תמיד סייע ותמך, נוכח בצורה עניינית, דייק שנ 3סיים את תפקידו כחבר מליאה לאחר יריב מילוא 

 כמהין. -אותנו. בחר לפעול בוועד המקומי של יישובו

 לשניהם המון תודה על תרומתם.

 

 

 

  2021/602/0 -אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .3

 .נמנעים  2 בעד  8– 2021/60/02מיום המליאה  לפרוטוקו אתמאשרת  המועצהמליאת : החלטה

 

 

 

 

 

 

mailto:eliezer@rng.org.il


 

 eliezer@rng.org.il   |  08-6564123/125טל. |    050-7282950נייד: 

  נגב  בפייסבוק: מועצה אזורית רמת    |     www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

 

 

 

 :  אישור תב"רים והחלטות כספיות .4

  :  תב"ר אישור
 
 

  פרוייקט גדר ביטחון בקדש ברנע  מטרה:  :חדש() 1847תב"ר 
 משרד הביטחון₪   600,000  סכום :   
 קרנות המועצה₪     17,000     
 ₪  617,000  סה"כ:   

 
       המועצההחלפת שרת   מטרה:  )חדש(: 1848תב"ר 

 קרן כללית  ₪ 300,000  סכום :   
 ₪  300,000  סה"כ:   
 

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

 

  : כספיות החלטות אישור
 

 2020אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת  .א
 

 2020הגישו את הדו"ח הכספי לשנת   רביבים, רתמים וכמהיןועד מקומי 
 החלטה:

 של הועדים הנ"ל. 2020 -את הדו"חות הכספיים ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 
 אישור מימון פרוייקטור לכפר בדואי עבדה: .ב

 ₪. ₪150,000 מתוך עלות כוללת של  103,138החטיבה להתיישבות אישרה מימון של 
 החלטה:

 ₪  150,000העסקת פרוייקטור ליישוב עבדה בעלות כוללת של את   פה אחד המועצה מאשרתמליאת 
 ₪ במימון החטיבה להתיישבות והיתרה מתקציב המועצה. 103,138כאשר 

 .2021של תקציב  1החלטה זו מעודכנת בשינוי תקציבי 
 
 הגדלת תקציב הועדה החקלאית למימון פרוייקט בתחום החקלאות ובתחום טכנולוגית מזון: .ג

ה מביא לאישור המליאה הצעה להגדיל את תקציב הועדה החקלאית בחצי מיליון ₪ ראש המועצ
 להסברים שנתנו למליאה ועל פי הדף הרצ"ב המפרט  את מטרות הפרוייקט והעלויות.בהתאם 
 החלטה:

המוצע של הועדה החקלאית ואת המימון הנדרש של  את הפרוייקט מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 .2021של תקציב  1חצי מיליון ₪ המתוקצבים במסגרת שינוי 

 
 
 

 אישור קריטריונים להנחה רטרואקטיבית בארנונה .5

 
פרסמה הגברת עפרה ברכה ממשרד הפנים מסמך לעניין הנחיות רטרואקטיביות  19.04.2012בתאריך 

 וגי  הנחות:ס 2בארנונה. המסמך מפריד בין 
 הנחה רטרואקטיבית לבעלי חוב בארנונה )אישור הנחה זה הינו לפי נוהל מחיקת חובות( .1

 הנחה רטרואקטיבית למי שאין לו חובות בארנונה )לפי שיקול דעת הרשות(. .2

הנחות עפ"י חוק לרבות : אזרח ותיק  לפיו  04.06.2012הוציא גזבר המועצה מכתב הנחיה מיום  2לעניין סעיף 
, נכות אי כושר, נכות רפואית , עיוור , עולה חדש, הבטחת הכנסה, סיעוד, הורה יחיד, ילד נכה, חיילים משרד 
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ובלבד שהנישום הסדיר את חובו למועצה, ולא  שנים 3עד הבטחון ומבחן הכנסה יאושרו באופן רטרואקטיבי 
 מבקש הנחה.קיים חוב בגין השנה עבורה הוא 

 

עניין יועמ"ש המועצה להביא את הנחה לאור מקרה בקשה להנחה רטרואקטיבית אשר נידון במחלקת הגביה, 
  מליאת המועצה.מדיניות וכללי מתן הנחה רטרואקטיבית לדיון ב

 
 החלטה:

המועצה מכתב גזבר מדיניות וכללי מתן הנחה רטרואקטיבית כאמור באת מאשרת פה אחד  מליאת המועצה
 המהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה. 04/06/2012מיום 

 
 

 :2021של תקציב המועצה לשנת  1אישור שינוי  .6
, שינוי שמטרתו העיקרית היא לבחון את ביצוע התקציב 2021גזבר המועצה פירט את השינוי המוצע בתקציב 

וגם להעריך אם החצי שנה הקרובה  ולהכניס בו את השינויים הנדרשים  2021בחצי שנה ראשונה של תקציב 
 דצמבר( דורשת שינויים בעקבות הביצוע של חצי ראשון של השנה.-)יולי

נובע מכך שהמועצה הגיע לסיכום עם התחנות הסולריות  2021השינוי העיקרי בביצוע לעומת התקציב של 
מיליון ₪  5 -נוספת של כ ומכאן הכנסה 2020 -ו 2019שבאזור אשלים התחנות אלה שילמו את חובם בגין שנים 

 .2021בתקציב 
 סעיפים עיקריים: 2לא חלו שינויים רבים להוציא  גם שינוי בהכנסות ובהוצאות  ,בשאר הסעיפים

 
 מיליון ₪ לעומת התקציב המקורי. 1.2 -: הגדלת הוצאות של כתיכון אזורי .א
 מיליון ₪ בסעיף זה. 1.5 -: הגדלת בהוצאות של כ הפעלת המנהלה של המועצה .ב

 
 :החלטה

 ₪. 113,840,000 -₪ ל 105,000,000 -מליאת  המועצה מאשרת פה אחד את שינוי מסגרת התקציב מ .1
 –סעיפים הנ"ל  2-ינתן לחברי המליאה פירוט של השינויים ביאישור השינוי התקציבי כפוף לכך ש .2

 תיכון אזורי ופעילות מנהלת המועצה )מנגנון(.
מליאת המועצה תוכל לא לאשר את פרוטוקול מליאה זו אם היא תחשוב שניתנו לה הסברים לא  .3

 הסעיפים הנ"ל. 2מספקים לגבי 
 

 :החלפת נציג מליאה בועדות .7
בעקבות סיום תפקידו של חבר המליאה צביקה טוכטרמן מחליטה המליאה על מחליפיו השונים בועדות 

 המועצה בהן הוא היה חבר:
 שרון מזרחי.מחליפה אותו במליאה המועצה כנציג היישוב טללים:  

 .רויטל ראובני–ועדת הנהלה 
 .ארז לוזון –ועדת מכרזים 

 שרון מזרחי. -ועדת משנה, ועדה לתכנון ובנייה 
 

 בקשת תאגיד מדרשת שדה בוקר בפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור. 8

אחוז הנחה בארנונה( על כל הנכסים  66מדרשת שדה בוקר בנגב )חל"צ( הגיש בקשה לפטור של מוסד מתנדב )

 .שלו

 , החליטה ועדת ההנחות לדחות את הבקשה.המועצהלאחר בחינת הבקשה יחד עם היועמ"ש של 

 בהארחה, מסחר, השכרת דירות, הפעלת חדר אוכל, בית ספר שדה, פנימייה, מכינה, סמינר ועוד. עוסק מוסדה

 סמכות לכך הייתה אצל משרד הפנים.המוסד מעולם לא ביקש הנחה לפי 'מוסד מתנדב', גם כאשר ה

 לועדת ההנחות.להשגה ארנונה כללית, והופנתה בכתב התשובה על שגה הוגשה במקור כחלק מה הבקשה

והחליטה לדחות את הבקשה לאור אי עמידה בכל  17.06.2021ועדת ההנחות דנה בישיבתה מיום 

 .05/2019נים לעניין 'מוסד מתנדב' הקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפ

ודוחה את הבקשה  17.06.2021את פרוטוקול ועדת ההנחות מיום  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:
 להכרה במדרשת שדה בוקר בנגב כ'מוסד מתנדב'.
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 רשות הטבע והגנים –אישור הסכם "לב הרמון" . 9
 

את ההסכם המשולש בין הרשות לשמירה הטבע והגנים  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

מ.א. רמת הנגב  בכל הנוגע ל"לב  הרמון" הנמצא בחלקו בתחום שיפוט -הלאומיים לבין מ.מ. מצפה רמון ו

 מפרוטוקול זה. דשל מצפה רמון ורמת הנגב. ההסכם מהווה חלק בלתי ניפר

 

 

 ות ציבור:אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסד .10

בקשות , שלושתן הוגשו על פי הנהלים ולשלושתן הועדה אישרה תמיכה לשנת  3הוגשו  2021לשנת 

 לפי: 2021

 ₪  6,000אושרו   המרכז למחקר ויישום חקלאי ע"ש חיים מולכו

 ₪  3,000אושרו       עמותת על

 ₪  30,000אושרו    עמותת מצפה רביבים ע"ש יוסף וייץ

 החלטה:

 את פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 .2021לשנת  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה
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