פרוטוקול מליאה מספר  08מתאריך 06/09/21
במשרדי המועצה
משתתפים :ערן דורון ,רויטל ראובני  ,יפתח גורני  ,שרון מזרחי ,מאיה מוניץ ,חגית דולינסקי ,צבי בן דרור,
ארז לב רן ,ערן עמר  ,מוטי אברג'יל ,מוני מרדכי ,ארז לוזון ,דוד בן לולו
חסרים :אליסף פלמר  ,גולן כפרי
נוכחים :אליעזר בן סעיד ,אסף עמיחי ,ספי מלכיאור ,אילון צחור ,שירה אברהמי
סדר היום
 .1סיור אולם ספורט ומרפאה
 .2דוח ראש מועצה
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס'  7מתאריך ה 01/08/2021 -
.4
.5
.6
.7
.8
.9

תב"רים ונושאים כספיים
הצגת פעילות אגף קהילה וחינוך-ד"ר ספי מלכיאור ואילון צחור
אישור חתימה על הסכם תכנית אב לשטחים פתוחים
אישור קק"ל למבנה יחידת החילוץ
החלפת מורשה חתימה בה"ס צין ונגב סיני
אישור פתיחת חשבון בנק ,בבנק מרכנתיל (אוצר השלטון המקומי שלעבר).

 .2דו"ח ראש המועצה
•

הקמת ניצנה כישוב קהילתי .אני שמח לומר שאני מתרגש לראות את הגרעין המעורב אשר מוקם
בישוב ניצנה .השותפות עם החטיבה להתיישבות כמו תמיד מניבה פרי ובמקרה הנוכחי אף מייצרת
משמעות גדולה מאוד לפתחת ניצנה בפרט והמועצה בכלל.

•

בחודשיים האחרונים ,כמו בכל שנה עמלנו לקראת פתיחת שנת הלימודים .פתיחת השנה הייתה
טובה .היו קשיים פה ושם כמו בכל שנה אך גם הפעם צלחנו אותם ופתיחת השנה עברה ללא תקלות.

•

כידוע לכם ,אנו פועלים להעברת מתקן חולות לרשות המועצה מתוך החשיבה כי מה שלא יובל על
ידנו יהיה מובל ע"י המדינה ולאו דווקא לטובתנו .הפעילויות שלנו מול מוסדות המדינה הם בעיקר
ע"מ לוודא שהשיקולים האזוריים לא יהיו פחות חשובים מהשיקולים הלאומיים .אי לכך ,אנו
בוחנים מיזמים ורעיונות שונים לביצוע במתקן .אני פונה אליכם להיות שותפים בחשיבה ,בהעלאת
רעיונות יצירתיים ופרודוקטיביים לקידום פתחת ניצנה.

•

בחודש האחרון אנו עדים לעלייה בתקלות בקווי החשמל אשר מובילים לרביבים ורתמים .לשמחתנו
גם חברת חשמל מבינה שרצף התקלות הללו זה לא משהו שאנחנו מוכנים להמשיך ולסבול ועל כן
חח"י פועלים במרץ להצבת קו ברשת תת קרקעית במקום הקו הנוכחי .הקו עצמו קיבל כבר את כל
ההיתרים הנדרשים למעט אישור חפירה סופי ואנו לוחצים לקידום הנושא .ההערכה היא שתוך 3-4
חודשים הקו יהיה מותקן ,דבר אשר ישפר בצורה משמעותית את הבעיות בקו הזה .במקביל ,במליאה
של נובמבר תוצג עבודתו של הצוות המקצועי שמטפל בתכנית הכוללת של המועצה לטיפול בתקלות
החשמל.
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

 .3אישור פרוטוקול מליאה מתאריך ה – 01/08/2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום .01/08/2021
.4

אישור תב"רים והחלטות כספיות :
אישור תב"ר :

תב"ר ( 1847חדש):

מטרה:
סכום :

פרוייקט גדר ביטחון בקדש ברנע
 ₪ 600,000משרד הביטחון
 ₪ 17,000קרנות המועצה
₪ 617,000

מטרה:
סכום :
סה"כ:

החלפת שרת המועצה
 ₪ 300,000קרן כללית
₪ 300,000

סה"כ:
תב"ר ( 1848חדש):

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
אישור החלטות כספיות :
א .אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת 2020
ועד מקומי רביבים ,רתמים וכמהין הגישו את הדו"ח הכספי לשנת 2020
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"חות הכספיים ל 2020 -של הועדים הנ"ל.
ב .אישור מימון פרוייקטור לכפר בדואי עבדה:
החטיבה להתיישבות אישרה מימון של  ₪ 103,138מתוך עלות כוללת של .₪ 150,000
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את העסקת פרוייקטור ליישוב עבדה בעלות כוללת של ₪ 150,000
כאשר  ₪ 103,138במימון החטיבה להתיישבות והיתרה מתקציב המועצה.
החלטה זו מעודכנת בשינוי תקציבי  1של תקציב .2021
ג .הגדלת תקציב הועדה החקלאית למימון פרוייקט בתחום החקלאות ובתחום טכנולוגית מזון:
ראש המועצה מביא לאישור המליאה הצעה להגדיל את תקציב הועדה החקלאית בחצי מיליון ₪
בהתאם להסברים שנתנו למליאה ועל פי הדף הרצ"ב המפרט את מטרות הפרוייקט והעלויות.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוייקט המוצע של הועדה החקלאית ואת המימון הנדרש של
חצי מיליון  ₪המתוקצבים במסגרת שינוי  1של תקציב .2021

 .5הצגת פעילות אגף קהילה וחינוך
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ד"ר ספי מלכיאור ,מנהלת אגף קהילה וחינוך ואילון צחור מנהלת מחלקת ילדים ונוער הציגו את
פעילות האגף .אילון הציג את פעילות המחלקה בדגש על ימי הקיץ והפרויקט המדהים של העסקת בני
הנוער ברחבי המועצה בתקופת הקיץ.

 .6אישור חתימה על הסכם תכנית אב לשטחים פתוחים
המועצה מבקשת לאשר חתימה על הסכם מול הקרן לשטחים פתוחים לביצוע תכנית אב.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את אישור ההסכם.

.7

אישור הסכם עם קק"ל למבנה יחידת החילוץ
המועצה מבקשת את אישור המליאה לחתימה על הסכם מול קק"ל לבניית מבנה יחידת החילוץ.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את אישור ההסכם.
.8

החלפת מורשי חתימה בה"ס צין ונגב סיני
רועי ליפשיץ מנהל בית הספר החליט להתפטר מתפקידו בעקבות מעבר לתפקיד אחר .אי לכך,
עינת עמר נבחרה להחליפו כמנהלת בית הספר  .כמו כן ,מנהל בית הספר של נגב סיני סיים את
תפקידו ובמקומה נבחרה לתפקיד רינת גובי כמנהלת בית הספר .נדרש אישור המליאה לאישורם
כמורשי חתימה כל אחד בבית ספרו.
החלטה :המליאה מאשרת ברב קולות את החלפת מורשה החתימה של שני בתי הספר-1 .נמנע
בעקבות ניגוד עניינים.

 .9אישור פתיחת חשבון בנק ,בבנק מרכנתיל (אוצר השלטון המקומי שלעבר)
המועצה מבקשת את אישור המליאה בפתיחת חשבון מנוהל בבנק מרכנתיל לטובת ניהול תיקי
השקעות.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פתיחת חשבון הבנק.

ערן דורון
ראש המועצה
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רשם :אליעזר בן סעיד  -גזבר
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