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  דו"ח ראש המועצה .1

לחו"ל. הנסיעה הוגדרה  ראש המועצה עדכן על נסיעתו ונסיעת מחלקת גיוס משאבים ושותפיות •

כהצלחה, יש צפי להגעת התחייבויות בגובה מיליון וחצי דולר.  במהלך הנסיעה נפגש ראש המועצה עם 

קונסול ישראל בניו יורק ואת גלעד ארדן. בהזדמנות זו , נשמח להגיד תודה לדפנה כהן, תמר ג'יבלי 

 וג'רד וויט על עבודה יעילה וממוקדת. 

ב מדינה . למשרדי הממשלה כעת יש ארגז כלים טוב יותר לעבוד איתו ואנו בשעה טובה אושר תקצי •

 צופים שיהיה יותר קל להוציא דברים מסוימים לפעול. 

הועברה החלטת ממשלה לגבי הסדרה של עבדה כישוב. עדין לא ברור תחת איזו מועצה. נדרש ארגז  •

רמת הנגב ביקשה שבתוך כלים מצד המדינה לחיזוק רמת הנגב לטובת קליטת עבדה תחתינו. 

ההחלטה עצמה יתגבש ויאושר גם ארגז הכלים התקציבי אך לצערנו זה לא קרה וההחלטה הועברה 

ללא תקציב. השיקול של רמת הנגב לנושא לקיחת עבדה הוא ערכי אך גם כלכלי. הוחלט כי הנושא 

 גב ולמדינת ישראל.  יועבר למליאה ולאישורה ואנו מקווים כי שהמליאה תקבל החלטה נכונה לרמת הנ

 

  09.202112. –מתאריך ה  9מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .2

בכפוף לתיקון  09.202112.מיום המליאה  לפרוטוקו את פה אחד מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 הערתו של ארז לוזון.

 

 הצגת מתווה פעולה להסדרת נושא אמינות אספקת החשמל במועצה  .3

בפני חברי המליאה הוצגו צוות משרד "שיבולת" אשר המועצה שכרה את שירותיהם במטרה לדרוש 

את שיפור אמינות אספקת החשמל ליישובי רמת הנגב. הוצגה הפעילות עד כה, איסוף הנתונים 

רישות המועצה. ברור לכולם כי מדובר בתהליך ארוך שהתבצעה ומתבצעת ולוחות הזמנים להצבת ד

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 

 

כי  י שקלים לטובת שיפור התשתית, עם זאת, ברור לכולנואחר ויש פה דרישה להשקעה של מיליונמ

 זהו מהלך שחייב יה לעשות.

 

 :  אישור תב"רים והחלטות כספיות .4

  :  תב"ר אישור
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 הוצגו הדוחות הכספיים לחברי המליאה. 

 את הדוחות הכספיים.   פה אחדמליאת המועצה מאשרת  החלטה:
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 את החתימה על החוזה פה אחד מליאת המועצה מאשרתהחלטה: 

  

 הצגת חממת החדשנות .7
 

הוצג בפני חברי המליאה פרויקט חממת החדשנות הטכנולוגית בתחום החקלאות . החממה אמורה 
לתת בית לרעיונות חדשניים בתחום החקלאות הטכנולוגית. הוגש קו"ק לרשות החדשנות בשיתוף 

 חברות גדולות בשוק ואנו מקווים שנזכה בקו"ק. 
 

 : 2021של שנת  3אישור רבעון  .8
 ליאה. הדו"ח הרבעוני הוצג למ

 החלטה:  
 ע"י המליאה.  אושר פה אחד 2021של שנת  3רבעון 
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