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   .דו"ח ראש המועצה .2

נפרדנו מצבי בן דרור אשר ביקש לסיים את כהונתו במליאה. צבי תרם    -פרידה מצבי בן דרור •

מזמנו רבות והיה אף חבר בוועדת ביקורת. ברצוני לומר תודה לצבי על שנים רבות של פועלו  

 במליאה.  

 מקדמים בברכה את נציגי המליאה החדשים:   •

 ארז ירדני, נציג קיבוץ שדה בוקר  -

 גלילי, נציג מדרשת בן גוריון אמיר  -

מבחינת תיירות, פסטיבל משקים פתוחים ייצר הרבה תנועה ולתיירנים   -פסח מוצלח ברמת הנגב  •

. כמו כן, אגף שפ"ה  תהיה בסה"כ שבוע מוצלח. כמו כן, לא היה אירוע משמעותי מבחינה ביטחוני

שפ"ה וגם לצוות התיירות   פעל במרץ לשמור על המרחב הציבורי נקי וזו הזדמנות לומר גם לצוות

כי בפתחת ניצנה קיימת עליה  תודה על עבודתם המסורה והאינטנסיבית בתקופה זו. חשוב לציין 

 רמים לטפל בפשיעה הזו.  בפשיעה ואנו כמועצה עובדים מול כל הגו

חברת בזק נכנסת לפריסה של סיבים אופטיים בישוב אשלים. במקביל,   -סיבים אופטיים •

 .  2022ון של הפריסה בשאר הישובים ואנו מתוכננים להתחיל פריסה ביוני מסיימים את התכנ

חברת נוגה אישרה את כניסתה של רמת הנגב לתכניות הפיתוח של נוגה.    -הולכה ברמת הנגב •

 בשורה משמחת ומשמעותית ליכולת ליצר אנרגיה ברמת הנגב. 

חברי המליאה הציפו את היעדר המשילות   -בפרט ובמועצה בכלל  מצב ביטחוני בפתחת ניצנה •

הן ברמה הפלילית והן ברמה הפח"עית. התקיים דיון לגבי הפעולות אותם מבצעת  בפתחת ניצנה 

המועצה אל מול המשטרה והצבא. כמו כן, הוחלט על בחינת הקצאת המשאבים של המועצה  

כמו כן,  הישובים.   לנושא ע"מ לוודא טיפול יעיל בנושא. העבודה מתבצעת עם הרבש"צים של

עלתה בקשה לבחינה של  משמר אזרחי במועצה שלא תחת המתמיד. נושא העבריינות בכבישים  

 הנו עניין אקוטי במרחב שלנו שלצערנו לא מקבל טיפול מיטבי.  
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   2022.04.06 –אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .3

   .2022.04.06מיום המליאה   לפרוטוקו  את נמנע( 1ברב קולות ) אישרה המליאה: החלטה

 

 2028-2023 אישור אבני דרך חומש .4

 .  2028-2023את אבני הדרך לחומש  נמנע( 1ברב קולות )המליאה אישרה  החלטה:

 

  
 אישור תב"רים והחלטות כספיות .5

 תכנון להרחבת מבנה קהילה במרחב עם   מטרה: )חדש( : 1878תב"ר 
   1667העברה מתב"ר  ₪   150,000   סכום:   
 ₪    150,000   סה"כ:    

 
 שיפוץ והשמשה מבנים למגורים ברתמים   מטרה: )חדש( : 8018תב"ר 

 משרד השיכון    ₪   400,000   סכום:   
 ₪    400,000   סה"כ:    

במסגרת קול קורא של משרד השיכון לתמיכות לשיפוץ והשמשה מבני מגורים לעולים זכה היישוב רתמים 
אש"ח לכל מבנה(. המועצה חתמה על ההסכם מול משרד   80מבנים ) ₪5 לשיפוץ  400,000בהקצבה של 

 מועצה.השיכון והיישוב התחייב  כלפי המועצה לפעול על פי כלל סעיפי ההסכם. העבודה תבוצע ע"י ה
 
 

 תכנון וביצוע גן ילדים חדש במרחב עם   מטרה: )שינוי( : 1667תב"ר 
₪ קרנות המועצה, משרד החינוך, תרומה    3,627,902 סכום קיים מאושר    

 מקק"ל
 1878העברה לתב"ר  ₪      150,000   הקטנה   
 ₪    3,477,902   סה"כ:    

 
 למיניפיץ טללים תשתיות    מטרה: )שינוי( : 1827תב"ר 

 ₪  קרנות המועצה   245,280 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה ₪   200,000   הגדלה    
 ₪    445,280   סה"כ:    

 
 פרויייקט הקמת מבנה נוער במדרשת בן גוריון   מטרה: )שינוי( : 11836תב"ר 

 ₪  קרנות המועצה   500,000 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה ₪   192,000   הגדלה    
 ₪    692,000   סה"כ:    

 
 

 .  את התב"רים נמנע(  1אישרה ברב  קולות ) המליאההחלטה:              
 

 של תאגידים עירוניים  2021אישור דו"חות כספיים  .6
 לחברי המליאה הדו"חות הכספים של:   הוצגו

 מ החברה הכלכלית לפיתוח רמת נגב בע" .א
 מי רמת נגב בע"מ  .ב
 מרכז תרבות נוער וספורט רמת נגב  .ג

 
 החלטה:  

לשנת  בע"מ את הדוחות הכספיים  של מי רמת הנגב  נמנע( 1ברב קולות ) מאשרתמליאת המועצה  •
2021  . 
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החברה הכלכלית לפיתוח  את הדוחות הכספיים של  נמנע( 1ברב קולות ) מאשרתמליאת המועצה   •
 .  2021לשנת  רמת נגב בע"מ

מרכז תרבות נוער  את הדוחות הכספיים של   נמנע( 1ברב קולות ) מאשרתמליאת המועצה  •
 . 2021רמת הנגב לשנת  וספורט 

 
 מגרשים ברתמים  104סקירה תקציבית של פיתוח   .7

ע"י   מגרשים בפרויקט רתמים לחבר המליאה אשר ביקשו 104בוצעה סקירה תקציבית של פיתוח 
 . אמיר אלחייק, ע' גזבר המועצה

 
 אשלים - הגשת בקשה למשרד הפנים להעלאת מיסי ועד מקומי .8

 . את העלאת מיסי הועד של הישוב אשלים  נמנע(  1ברב קולות )מליאת המועצה אישרה  החלטה:
 

        
 

 
 

 
 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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