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  דו"ח ראש המועצה .1

 איחולי החלמה למנכ"לית המועצה. •

איחולי הצלחה למהנדסת המועצה אשר מסיימת את עבודתה לטובת עבודה באגף הבנייה הכפרית  •

 במשרד השיכון.

בעייתיות עם אתרים שרגילים לעבוד עם תיירות נכנסת. חג סוכות היה טוב מבחינת התיירות. יש  •

 .10הייתה תנועה טובה בכל רחבי המועצה ואירוע משקים פתוחים היה הצלחה לצד פתיחת כביש 

 תאגיד מי רמת הנגב בע"מ אושר כספק מים לחברות הסולאריות. •

שובי המועצה. ₪ למרכיבי ביטחון ביי 500,000מליאת המועצה אישרה תקציב בלתי רגיל בסך של  •

ישנה ירידה במקרי הפשיעה. ביום רביעי תתקיים הפגנה ומסיבת עיתונאים של ראשי רשויות בדרום 

 בקריאה לממשלה להקטין את הפשירה באמצעות חיזוק ההתיישבות.

תיפתח תערוכת צילומים מהנגב בשדרות בן גוריון בתל אביב. שם התערוכה  21.10.2021בתאריך  •

 יון"."הנגב מגיע לבן גור

התקיים אירוע של גרעין ניצנה. נאחל הצלחה לגרעין ולנקלטים. מזכיר כי מליאת המועצה אישרה  •

 יחידות בניצנה. 68תכנון מפורט ל 

שגרירת ישראל במצרים העלתה את נושא פיתוח מסוף ניצנה מעבר לקיים. הנושא עלה בפגישת  •

 רוה"מ עם נשיא מצרים. המועצה ממשיכה לקדם נושא זה.

שנים את מחלקת  4-נושא הגיל השלישי )בהתייחס למכתבו של ארז לב רן(. המועצה הקימה לפני כ  •

תקנים . עם זאת, נראה שלכמות התושבים שצורכים את שירותי  2הגיל השלישי. כיום המחלקה מונה 

הגיל השלישי, פעילות זו עדיין חסרה.. המועצה תמשיך לקדם את הנושא ולחפש מענים. המרפאה 

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 

 

ולכת ונבנית בקמפוס המועצה תוכננה, בין היתר, לתת מענה לאוכלוסייה זו. יש לזכור שיש מגבלה הה

 של גודל ומשאבים.

דוד בן לולו התייחס וביקש שהמועצה תחשוב ברמת מועצתית ולא יישובית. המועצה צריכה לחפש 

 את המענה וכל יישוב יחליט איך להתאים את עצמו לפעילות זו.

לוזון מציע רעיון של מענה לאוכלוסייה השלישית באמצעות יצירת מסה של אוכלוסייה זו דרך ארז 

 הבאת קרובי משפחה.

 

 עירית וארט וולדבאוםתעודות הוקרה ל .2

פות ארוכת ותראש המועצה ומליאת המועצה מבקשים להודות לעירית וארט וולדבאום. מדובר על ש

 שנה(. עירית מודה לרמת הנגב על שותפות הולמת. 22)  1999שנים. הקשר עם רמת הנגב החל ב 

 

 

  06.09.2021 –מתאריך ה  8מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .3

 .06.09.2021מיום המליאה  לפרוטוקו את פה אחד מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 

 2022הערכות לתקציב  .4

 
 אשר יובא לאישור. חברי  2022מבקש לשתף את חברי המליאה בתצורת תקציב ראש המועצה 

 
 .2022, תקציב 2021, ביצוע משוער עד לתום  2021תקציב  –עמודות  3המליאה מבקשים 

 

 

 :  אישור תב"רים והחלטות כספיות .5

  :  תב"ר אישור
 
 

 תכנון וביצוע בית ספר תיכון  מטרה: )שינוי( :1635תב"ר 
 ₪ הכנסות ממכירת מכרזים        22,700               סכום:   
 ₪ תרומות   6,962,929     
  ₪ משרד החינוך 26,109,361     
 קרנות המועצה₪  16,139,859     
 ₪  49,234,849  :סה"כ   
 דולר/שקל( 3.2*  27,000$)לפי  קרן יק"א₪          86,400 )+(   :הגדלה   
 ₪  49,321,249 סה"כ סכום חדש:   

 
 

 הרחבה של מבנה המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז טיפולי  מטרה: )שינוי( :1738תב"ר 
 הסכם מיגוניות –משרד הרווחה ₪         97,200               סכום:   
 השתת' בבינוי –₪ משרד הרווחה       800,000     
  ₪150,000$ תרומה מקולורדו       540,000     
 קרנות המועצה₪    1,263,000     
 ₪    2,700,200  :סה"כ   
  JNF USA₪  תרומה מ      318,768 )+(   :הגדלה   
 החזרה לקרן הכללית₪        318,768 (-)  קטנה:ה   
 ₪  2,700,200 סכום חדש:סה"כ    
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 והצלה רמת הנגב  הקמת מרכז חילוץ  מטרה:  )חדש(: 1855תב"ר 

 מיליון דולר 1תרומת  JNF USA₪  3,200,000  סכום :   
 )קידום מימון של המועצה עד קבלת תרומה מקק"ל ישראל( קרן כללית ₪     600,000     
 קרן כללית ₪    500,000     
 ₪  4,300,000  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   קדש ברנעועד מקומי 
 

 החלטה:
 הנ"ל. של הועד 2020 -את הדו"ח הכספי ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
 

 אישור נסיעת ראש המועצה לארה"ב .6
 

 עד  24.10.2021מבקש את אישור מליאת המועצה לנסיעתו לארצות הברית בתאריכים ראש המועצה 
 

 . מטרת הנסיעה היא חיזוק הקשר עם הקהילות הפועלות בשותפות עם רמת הנגב.06.11.2021
 

 החלטה:
 את הנסיעה. מאשרת פה אחדו מאחלת בהצלחה מליאת המועצה

 
 

 :חוק עזר אשפה עודפת לעסקים .7
 

ראש המועצה הציג את נוסח החוק ורשימה שמית של בעלי העסקים בתחום המועצה לרבות 
 הסכומים לחיוב, כמות כלי האצירה.

 נשאלו שאלות לעניין מטרת החוק וחישוב הסכומים.
 

 החלטה:
 לעסקים.את חוק עזר אשפה עודפת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 
 

 :החלפת נציג מליאה בועדות .8
 

 הציעה מועמדותה.מוטי אברג'ל מסיים את תפקיד כחבר בועדה לתכנון ובנייה. מאיה מוניץ 
 

 החלטה:
 מינויה של מאיה מוניץ כחברה בועדה לתכנון ובניה.את  מאשרת פה אחדמליאת המועצה 

 

 2028-2023הערכות לבניית תוכנית חומש  .9

 .2023-2028לבניית תקציב חומש  הלדון עם חברי המליאה על המתודולוגיראש המעוצה מבקש 

החומש הקודמת ולתקן דברים שלא בוצעו. לאחר  דוד בן לולו מציע את אותו תהליך שהיה עם תוכנית

מכן לשתף את הציבור. לטענת דוד להביא את הנושא לשיתוף הציבור בתחילת הדרך תהיה טעות כי 
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השיתוף לא יצליח להכיל את כל הנושאים. נדרש לחשוב איך להציג את זה לציבור ואיך לשתף את בני 

 הנוער להם יש רעיונות יצירתיים.

דוגמת שאלת  – ומה שלאהנושאים שיוגשו לציבור הרחב  דגיש את הצורך לזקק אתדוד פלמ"ח מ

 הקמת אזור תעשייה באורון כן / לא. 

 רויטל ראובני מציעה לשאול תושבים ביישוב ומתוך התשובות שלהם לבנות את הנושאים.

 מתודולוגיות: 2ארז לוזון מציע 

 הנושאים( בתוך היישובים )מזכירי ועדים יעלו את  -1

 קבוצות מקצועיות )לדוגמא ועדת תיירות / תרבות( -2

 מוניץ מציעה שאלון מובנה של תעדופים לפי נושאים כדוגמת שאלות הסיב האופטי.מאיה 

ערן עמר מציע לתת לכל יישוב לבחור ולתעדף את הנושאים שלו וההשקעות אותם היה רוצה לבצע.ערן 

דר ועמוק עם היישובים בעניין תוכנית רב שנתית ותוכנית מזכיר כי מנכ"לית המועצה ביצעה הליך מסו

עבודה יישומית. ערן טוען כי שיתוף ציבור יכול להעמיס מגוון גדול של נושאים ולכן אולי נכון להתחיל 

 מהיישובים. ערן מציע ללמוד מה עשו מועצות אזוריות אחרות בנושא.

 
 
 
 
 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 

  ע.גזבר –אמיר אלחייק : םרש
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