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  דו"ח ראש המועצה .1

  רוסיה. גם בקרב עובדי המועצה -על המעורבות של המועצה באירוע אוקראינהעדכן ראש המועצה

יש מקורבים שנמצאים באוקראינה. המועצה בדומה להרבה רשויות נמצאת במקום של מתן 

עזרה בקליטת פליטים לקיבוצי המועצה ועד לאיסוף ציוד שיועבר דרך הסוכנות היהודית לתושבי 

 אוקראינה שאיבדו את ביתם. 

 לצערנו קיבלנו בתחילת הנסיעה בשורה על זה שלא זכינו בקו"ק של  -לגבי נסיעה לדובאי עדכון

רשות החדשנות. מי שזכה היו חברות בינלאומיות ולצערנו לנו לא היה את המרכב הבינלאומי.  

יך בחיבור עם רמת הנגב. השותפים שאיתם רצנו למכרז עדין מעוניינים להמשחלק מעם זאת, 

נים את הנושא. אנחנו מנסים להחזיר את פעילות המו"פ לעבודה בינלאומית אנחנו כרגע בוח

 והעבודה מול דובאי היא אחד הכיוונים. 

 נערך סיור ברחבי המועצה בדגש על אזור פתחת ניצנה –החברה לניהול המערכת -סיור של נוגה

ותדאג  להצגת פוטנציאל אנרגיות מתחדשות. החברה התרשמה מהפוטנציאל העצום שיש במועצה

 להכניס את רמת הנגב לתכניות הפיתוח שלה לקידום קווי הולכה בשנים הקרובות.
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 . 2022.02.06מיום המליאה  לפרוטוקו את ברב קולות מאשרת המועצהמליאת : החלטה

 

 והחלטות כספיות אישור תב"רים .3

 :  יםתב"ר אישור
 שיפוץ והנגשת בריכת שחייה משאבים  מטרה: (חדש) :1874תב"ר  
 משרד התרבות והספורט ₪     163,622   סכום   
 קרן כללית  ₪     378,256      
      420,000    ₪ 

 
 מתקני כושר בתיכון האזורי  מטרה: (חדש) :1875תב"ר 

 משרד החינוך ₪      82,300   סכום   
 קרן כללית  ₪     700,17      
      100,000    ₪ 

 
 תוכנית מפורטת לשטחים חקלאיים באר מילכה וכמהין  מטרה: )חדש( :1876תב"ר 

 קרן כללית ₪    100,000   סכום   
      100,000    ₪ 

 
 (Food trucksחיבורי חשמל והסדרת מתחם פודטראקס )  מטרה: )חדש( :7187תב"ר 

 קרן כללית ₪    000205,   סכום   
      205,000    ₪ 

 
 מחקר אזורי תעשייה  מטרה: )שינוי( :1823תב"ר 

 רשות מקרקעי ישראל ₪    164,000 סכום קיים מאושר   
 רשות מקרקעי ישראל  ₪     40,750   הגדלה   
 ₪    204,750   סה"כ:   

 
  נמנע . 1למעט תב"ר של פודטראקים שיש שם  אושרו ברב קולותכל התב"רים : החלטה

 
 

  –הצגת פעילות מחלקת תיירות הר הנגב  .4
אשר משותפת לירוחם רמת נגב ומצפה ודנה אבידן הציגו את פעילות מחלקת התיירות  השחר שיל

. שחר הציג אלת פעילות המחלקה גם בסיכום של מצב בשנה האחרונה כולל מצב תקציבירמון 
 העסקים התיירותיים ברמת הנגב במיוחד לאחר תקופת הקורונה. 

        
 

 אישור אורן פרץ כחבר בדירקטוריון החכ"ל במקום שירה מור יוסף  .5

 אורן פרץ כחבר דירקטוריון החכ"ל במקום שירה מור יוסף.את  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה:             

 

 הסמכת מהנדס המועצה לחתימה על בקשות להיתר ותכניות המוגשות מטעם המועצה  .6

הסמכת מהנדס המועצה לחתימה על בקשות להיתר ותכניות  פה אחדמאשרת  המליאה החלטה:

 המוגשות מטעם המועצה.

 
 יח' 69אישור חוזה פיתוח רתמים  .7

 יח' 69את חוזה פיתוח רתמים פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 

 

 אישור קיזוז אגרות והיטלים-פרויקט בית השנטי .8

 אגרות והיטלים אישור קיזוז–פרויקט בית השנטי  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 
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 עם השומר החדש 50%אישור הגדלת היקף התקשרות בהיקף של עד  .9

 עם השומר החדש 50%הגדלת היקף התקשרות של עד  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 

 אישור המליאה ליזום פרויקט בקרית ההדרכה עיר הבה"דים .10

 הבה"דיםיזום פרויקט בקרית ההדרכה בעיר פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 

 

 2022 אישור תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  .11

 2022את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 

 וניהול משא ומתן עם קופ"ח  אי יציאה למכרז נוסףהמלצת וועדת מכרזים לאישור  .12

 את המלצת וועדת המכרזים לאי יציאה למכרז נוסף וניהול משא  פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 ומתן עם קופ"ח הכי רלוונטית למועצה

 

 

 

 :2021של שנת  4אישור רבעון  .13
 הדו"ח הרבעוני הוצג למליאה.

 החלטה: 
 ע"י המליאה אושר פה אחד 2021של שנת  4רבעון 

 

 ,אמיר אלחייק רמת הנגב אישור חבר מועצה דירקטוריון מתנ"ס .14

 את אמיר אלחייק כחבר מועצה בדירקטוריון מתנ"ס רמת הנגב פה אחדהמליאה מאשרת החלטה: 

 
. 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה : םרש
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