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  דו"ח ראש המועצה .1

  עדכן על סטאטוס התביעה מול חברת חשמל. הוצבו מערכות ניטור לאיסוף נתונים ראש המועצה

 מאגני המועצה לגבי הפסקות החשמל. נתונים לו ישמשו אותנו כחלק מהתביעה. 

 מפגש עם שרת התחבורה . המשימה המידית היא הרחבת צומת עיר  עדכון ראש המועצה על

מסלולי. אנחנו מקווים שהסכמת כל הגורמים תצא לפעולה  הבה"דים ועד משאבי שדה לכביש דו

בנוסף עלו עוד כמה נקודות שסגרנו מול שרת התחבורה שיכנסו לתכנית החומש  בהקדם האפשרי. 

 הקרובה של משרד התחבורה. 

  . גלריית ציורי ילדים הוקמה במתחם החוץ שבקמפוס המועצה. מומלץ בחום להגיע ולראות 

 של מנהלי המחלקות ועובדי המועצה ברשויות אשר המועצה מקיימת סיורים -עדכון בנושא עבדה

צריך להבין שמה שמשרד הפנים קבע זה שעד שלא תאושר במקביל  בשטחן ישובים בדואים .

מהתושבים שם , עבדה לא יוכר כישוב במועצה אזורית רמת  70%התב"ע ותהיה הסכמה של 

שנים לערך. התהליך הוא ארוך , יכול להגיע  5-6א דחייה של ההכרה ב הנגב. המשמעות של זה הי

על הקמה של צוות מקצועי שחלקו ראש המועצה וסגן ראש המועצה החליטו גם לעשר שנים. 

אנחנו רואים חשיבות בשילוב האוכלוסייה יורכב מנציגי ציבור שתפקידו הוא ללמוד את הנושא. 

ן שהכנסתם לתהליך בדיקה האם זה מתאים לרמת הבדואית בתוך התהליך אך צריך להבי

מטרת הצוות היא לחשוף את הציבור הנגב/כיצד זה ישפיע, פה אין יתרון בהכרח בשילובם. 

לעומק של היתרונות והחסרונות של המהלך הזה. הצוות צריך להגיע עם המלצה למליאת 

 המועצה. 
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 ור ניצנה. בתפיסה שלהם אין סיבה לצערנו הפקידות הבכירה באוצר ממשיך להתנגד לאיש -ניצנה

להקים ישוב חדש למרות שבפועל הישוב כבר שם. המשימה מבחינתנו היא שהם יבנו שמדובר 

 נפצח את זה ונדאג שהישוב יאושר. בישוב קיים ואנחנו

 

  202112.26. –אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .2

 .3. 202112.26.מיום המליאה  לפרוטוקו אתנמנע(  1)  ברב קולות מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 26.12.2021אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך  .3

מיום  שלא מן המניין המליאה לפרוטוקו אתנמנע(  1) מאשרת ברב קולות המועצהמליאת : החלטה

26.12.2021. 

 

 והחלטות כספיות אישור תב"רים .4

  :  יםתב"ר אישור
 

 גן ילדים במרחב עםתכנון וביצוע   מטרה: )שינוי( :1667תב"ר 
 ₪      3,311,010 סכום קיים מאושר   
 משרד החינוך )תוספות( ₪   316,892   הגדלה   
 ₪   3,627,902   סה"כ:   

 
 בינוי כיתות בב"ס משאבים ביצוע והנגשה  מטרה: )שינוי( :1795תב"ר 

 ₪  2,081,548 סכום קיים מאושר   
 משרד החינוך )תוספות( ₪ 269,962   הגדלה   
 ₪    2,351,510   סה"כ:   

 
 יח"ד ברתמים 104 -תשתיות ל   מטרה: )שינוי( :1574תב"ר 

 ₪  25,128,800 סכום קיים מאושר   
 החזרה לקרנות ₪   2,011,500  )הפחתה(   
 ₪  23,117,300   סה"כ:   

 
 תכנון וביצוע פארק ניצנה  מטרה: )שינוי( :1791תב"ר 

 ₪  1,200,000 סכום קיים מאושר   
 משרד החקלאות   ₪   500,000   הגדלה   
 ₪  1,700,000   סה"כ:   

 
 כיתות בב"ס נגב סיני 2בניית   מטרה: (חדש) :1868תב"ר 

 קרן כללית ₪   500,000   סכום   
 

 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים  מטרה: (חדש) :1869תב"ר 
 כלליתקרן  ₪   5,420   סכום   
 משרד להגנת הסביבה  ₪    65,358      
      70,778     ₪ 

 
 2021סימון כבישים  והתקני בטיחות   מטרה: (חדש) :1870תב"ר 

 משרד התחבורה ₪   61,071   סכום   
 קרן כללית  ₪   15,268      
      76,699    ₪ 

 
 ומשאביםהקמת שני מרחבי הכלה בביה"ס צין   מטרה: (חדש) :1871תב"ר 

 משרד החינוך ₪   111,800   סכום   
 קרן כללית  ₪   200,12      
      124,000  ₪ 
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 התאמת גן ברתמים לגן חדשני  מטרה: (חדש) :1872תב"ר 
 משרד החינוך ₪   78,500   סכום   
 קרן כללית  ₪     850,7      
      86,350    ₪ 

 עלמין מדרשת שדה בוקרפיתוח בית   מטרה: )חדש( :1873תב"ר 
 קרן כללית ₪   300,000   סכום   

 
 את התב"רים הנ"ל. פה אחד לאשר: מליאת המועצה מחליטה החלטה

 
 

 כספיות" החלטות אישור
 (171230930) 1יצא מתקציב שפ"ה שיוגדל בשינוי תקציב  –מתקציב רגיל  140,000כלי אצירה  .1
 רזרבה לתקציב₪  70,000שנה של קיבוץ שדה בוקר:  70השתתפות בחגיגות  .2
 השתתפות ב עדלידע  )השתתפות זו תשמש רק לנושאים בטיחותיים של העדלידע(: .3

 רזרבה לתקציב -₪  0,0003 
 (:2022תכנית עבודה תיירותית לנחל ניצנה )ביצוע בתקציב רגיל  .4

 2022מרזרבה לתקציב ₪  ,00025ממשרד החקלאות ו₪  225,000מתוך זה: ₪  250,000עלות:        
 .2022 -השתתפות המועצה בהעסקת סייעת נוספת לגנים במרחב עם ב .5

 .2022רזרבה לתקציב מקור מימון:  -₪  70,000 
 את ההחלטות הכספיות הנ"ל.פה אחד  מאשרת מליאת המועצה :החלטה

 
        

 

 אישור נוסח מליאה ליסוד והקמה של  המתנ"ס כעמותה מעין עירונית  .5

מרכז תרבות נוער וספורט רמת נגב בע"מ המועצה החליטה לשנות את צורת ההתאגדות של החברה    

לעמותה "מעין עירונית" בהתאם לתקנון האחיד של החברה למתנ"סים. על פי  511854788ח.פ. )חל"צ( 

 ייעוץ משפטי נדרש להקים עמותה ולאחר הקמתה תמוזג החברה לתוך העמותה. 

על יסודה והקמתה של עמותה בהתאם  06/02/2022לפיכך, מועצת רמת נגב החליטה בישיבתה מיום 

 .1958 –ות אזוריות(, התש"ח )ג( לצו המועצות המקומיות )מועצ 63לסעיף 

( לתוספת השנייה בצו 13) 3העמותה שתקום תפעל על פי תקנון שיוכן על פי העקרונות הקבועים בסעיף 

 הנ"ל. 

 63המועצה תפנה למשרד הפנים בבקשה לקבלת אישור לייסד את העמותה הנ"ל, בהתאם לאמור בסעיף 

 ( לצו. 11)א( )

 החברה מרכז תרבות נוער וספורט רמת נגב בע"מ )חל"צ(. לאחר ייסודה תמזג העמותה הנ"ל את 

    אישור נוסח המליאה ליסוד והקמה של המתנ"ס כעמותה מעין את  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה:        

 עירונית.       

 

 

 אישור נסיעת ראש המועצה לדובאי .6

בדובאי. אנחנו אמורים לתת הרצאה ולייצג את רמת הנגב.  הוזמנו ע"י קק"ל לנאום בישיבת האקספו

 אנו נפגוש את הקבוצה המקומית הישראלית שפועלת שם. 

 את נסיעתו של ראש המועצה לדובאי. פה אחדמאשרת  המליאה החלטה:
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 אישור רכישת רכב למנכ"ל חכ"ל .7
רצ"ב ₪ .  000178,בעלות של עד לנוהל  משרד הפנים בקשה לרכישת רכב למנכ"ל חברה כלכלית  בכפוף 

 פרוטוקול ועדת רכב.
 ₪. 178,000עד בעלות הרכב בסך של  2022המועצה תגדיל את השתתפותה בתקציב החכ"ל  

 . החכ"ל  ירכש ע"י  הרכב 
 על מנכ"ל החכ"ל להעביר החלטה על רכישת הרכב בדירקטוריון החברה.

 תקוזז מעלות הרכב החדש.  הרכב הישן של מנכ"ל החכ"למכירת הכנסה מ
  

הגדלת השתתפות המועצה בתקציב החכ"ל בסכום של עד את  ב קולותובר: המליאה החליטה לאשר החלטה
 2022מקור המימון: רזרבה לתקציב  –לשם רכישת הרכב ₪   170,000

 הרכישה של הרכב תעשה לאחר בחינת הנושא של רכישת רכב היברידי.

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה : םרש
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