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   .דו"ח ראש המועצה .1

בשדה בוקר הביא באופן טבעי לחשיפה אדירה   קדמאמלון קיום  ועידת הנגב ב -ועידת הנגב  •

ת שעם חלקן  ו בחיזוק הקשר  עם המדינות השונ למקסם את האירוע לטובת המועצה  לאזור. פעלנו

ראש המועצה מודה לשר החוץ והצוות שלו שפרגנו למועצה  יש לנו קשרי עבודה ומשרד החוץ. 

 והביאו את הפסגה לפה.    

בימים אלה, התחילה את עבודתה רותם לאביוד, כמנהלת חשבונות של המועצה. רותם נכנסה   •

מסירות   מלאתתודות גדולות לזוהר על תקופתה  עקב הודעת זוהר שוקרי  על סיום עבודתה. 

 ו זמנית לומר בהצלחה גדולה לרותם מחליפתה.  למועצה אזורית רמת הנגב וב

לאחר הפסקה של שנתיים בעקבות   בשבועיים האחרונים היו מספר משלחות מארה"ב ומאירופה •

הקורונה ויחד עם בית הספר היהודי של דנבר שנמצא פה שישה שבועות, אנחנו מחזקים את 

 הקשר עם יהדות התפוצות.  

עם צמרת המחוז והפיקוד יחד עם ראשי רשויות נוספים  המועצה נפגשה לאחר הפיגוע בבאר שבע  •

לוודא שנעשים הפעולות למניעה ולהתפשטות גל הפיגועים. המפגש עם ראשי הרשויות, מפקד  

המחוז, אלוף הפיקוד וגורמי ביטחון נוספים הוא חלק מתהליך שהחל כבר לפני למעלה משנה  

לאירו את הצורך בתגבור הסיורים   להחזרת תחושת הביטחון האישי. במליאה הזו אנחנו נביא

 ברחבי המועצה.  

•  
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   2022.03.06 –אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .2

 .  2022.03.06מיום  המליאה  ל פרוטוקו  את פה אחד אישרה המליאה: החלטה

  
 אישור תב"רים והחלטות כספיות .3

  :  תב"ר אישור
 
 

 מרכיבי ביטחון    מטרה: )שינוי( :1829תב"ר 
 ₪  קרנות המועצה    500,000 קיים מאושר סכום    
 ₪  משרד הביטחון    100,000   הגדלה    
 קרנות המועצה  ₪   150,000   הגדלה    
 ₪     750,000   סה"כ:   

 
 שדה  במשאבי ד"יח  59ל ותשתיות פיתוח ביצוע   מטרה: )שינוי(: 1866תב"ר 

 ₪  משרד השיכון   2,257,134 סכום קיים מאושר    
 אגודת משאבי שדה  –השתת' בעלים  ₪   1,412,000   הגדלה    
 ₪     3,669,134   סה"כ:   

 
 כיתות בביה"ס נגב סיני  2בניית    מטרה: )שינוי(: 1868תב"ר 

 ₪  קרנות המועצה    500,000 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה  ₪   220,000   הגדלה    
 ₪     720,000   סה"כ:   

 
 כיתות בביה"ס נגב סיני  3בנוסף : שינוי שם התב"ר לבניית 

 
 

 החלטות כספיות נוספות 
 שיפוצי קיץ  .1

לבצע את שיפוצי קיץ תשפ"ג כבר בחופשת פסח ולא להמתין לחופש הגדול. על פי סקר שנעשה על  אנו מבקשים 
צי בטיחות הדרושים בבתי  ₪ . שיפוצים אלה הכוללים גם כל שיפו 450,000 -הרלוונטיים נזדקק ל ידי הגורמים

 ספר ומוסדות גיל רך גנים.
 2022: רזרבה לתקציב מקור המימון

 
 שמירת  בחול המועד פסח:  .2

אנו מבקשים להגדיל את תקציב השמירה של מחלקת הביטחון בחג פסח תשפ"ב למשך חודש אחד בעלות של  
30,000  .₪ 

 2022: רזרבה לתקציב מקור המימון
 
 
3 . 

 ועדים מקומייםאישור תקציבי 
 

 סה"כ תקציב הועד השתת' המועצה בתקציב הועד שם הועד
 ₪  2,854,736 ₪   494,80 טללים 
 ₪   810,266 ₪  558,731 רתמים 

 
 החלטה:

של הועדים  טללים   2022הועדים  י מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים, החלטות כספיות ותקציב
 ורתמים.
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 : 2020המבוקרים של המועצה לשנת אישור הדו"חות הכספיים  .4

ומציין שהדוחות התקבלו   2020גזבר המועצה מציג בפני חברי מליאת המועצה את הדו"חות הכספיים  

 .  03/03/2022  -במועצה ב

 . 03/04/2022 - הביקורת שדנה בדו"חות בישיבתה המיוחדת שהתקיימה ב הדוחות הועברו לועדת

הממצעים העיקריים שהועלו בביקרת   –ועדת הביקורת ציינה בסיפוק שבפרק ב' של הדו"ח המפורט 

לא היו   –מעקב אחר תיקון הליקויים  – ובפרק ג'  2020לא נמצאו ליקויים לדיווח בשנת   –השנה 

 קודמות ליקויים לתיקון משנים 

שנים של   5נתנו הסברים מפורטים על הדו"ח הכספי עצמו על כל חלקיו. הוצגה טבלה מסכמת של 

 שנים.  5)תקבולים ותשלומים( בה ניתן לעקוב על השינויים בפעילות המועצה לאורך   2טופס 

 החלטות:

 . 2020את הדו"חות הכספיים של המועצה לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  (א

ה מודה לבעלי התפקידים ולכלל העובדים על עבודתם המסורה והתמדתם לאורך  מליאת המועצ (ב

השנים לחתירת לתיקון הליקויים במסגרת של מנהל תקין ומציינת בסיפוק שבשנתיים האחרונות  

 לא נתגלו ליקויים כלל. 

        
 

 . 2021הצגת דוח פעילות וועדה מקומית  .5

 בפני חברי המליאה  2021פעילות הוועדה המקומית בשנת אורן פרץ מהנדס המועצה הציג את 

 

 .חוות בודדים–קבלת אישור מליאה לעדכון כתובת  .6

 את עדכון הכתובות של החוות.  פה אחדהמליאה אישרה  החלטה:

 
  .כהן דוד ואישור אלחייק אמיר, רמת הנגב "סמתנ דירקטוריון מועצה חבר אישור ביטול .7

טעות בבחירת אמיר אלחייק כנציג רשות במתנ"ס במליאה הקודמת, אנו מתקנים את   בעקבות

בקשתנו לאור העובדה שאמיר לא יכול להיות נציג רשות  בהחלטת יועמ"ש המועצה ובמקומו יכנס דוד  

 כהן.  

  ן בדירקטוריוק בדוד כהן כנציג רשות  יאת החלפת אמיר אלחי פה אחד אישרה המליאההחלטה: 

 מתנ"ס רמת הנגב 

 

 . בי המועצה והוועדים בראייה שנתיתהצגת תקצי .8

דיון   הוצגה מצגת לחברי המליאה שסוקרת את תקציבי הוועדים והפיתוח בראייה של עשר שנים ונערך

בנושא של כלל חברי המליאה האם יש לבנות אסטרטגיית תבר"ים לטובת קבלת החלטה מבוקרת  

בנוסף, חברי  תקציבי וועדים, אין ויכוח על הנוסחה הקיימת.  יותר לחלוקת תקציבי פיתוח.  לגבי

הישובים בשנים האחרונות לטובת בחינה של  לפי   את חלוקת התב"רים שישלחו להםהמליאה ביקשו 

   החלוקה ואולי בניית מתודולוגיה מסוימת לחלוקה. 

חברי המליאה יעדכנו במליאה הבאה האם הם מעוניינים בהקמת ועדה שתבנה נוסחה  החלטה: 

 לחלוקת תקציבי הפיתוח לפי קריטריונים.  
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 .יח' 59שדה למימון עבודות עפר של אישור התחייבות משאבי   .9

 את התחייבות משאבי שדה   פה אחד המליאה אישרההחלטה: 

 

 .פארק גולדה -אישור של הסכם מחודש להקמת מנהלת משותפת .10

 פארק גולדה -את ההסכם המחודש להקמת מנהלת משותפת פה אחדאישרה המליאה החלטה: 

 

 אישור  דו"חות כספיים של תאגידים עירוניים.  .11

 הנגב העמותה למען התושב והקהילה ברמת  ( א

רואת חשבון של המועצה הציגה את הדו"חות הכספיים של העמותה וענתה לשאלות חברי  

 המליאה.

את הדו"חות הכספיים והמילולי של העמותה למען   מאשרת פה אחד : מליאת המועצה החלטה

 התושב והקהילה ברמת הנגב.

 העמותה לקידום הספורט ברמת הנגב: (ב

חשבון של המועצה הציגה את הדו"חות הכספיים של העמותה וענתה לשאלות חברי   רואת

 המליאה.

 את הדו"חות הכספיים והמילולי של העמותה למען  מאשרת פה אחד : מליאת המועצה החלטה

 

 
 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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