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 2022/60/21מתאריך   05מספר פרוטוקול מליאה  

 מליאה רמת הנגב אולםב

,  אליסף פלמר,  שרון מזרחי, חגית דולינסקי , ערן דורון , דוד פלמ"ח ,, דוד בן לולו מאיה מוניץ  שתתפים :מ

 ארז ירדני, אמיר גלילי, רויטל ראובני,  , יפתח גורני

 , ערן עמר, אליסף פלמר, ארז לוזון , מוני מרדכי, גולן כפריארז לב רן   :חסרים

 ,עוזי חבשוש , הילה קפלןאמיר אלחייק   :נוכחים
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, החלפת שטחים בחוות נחל   0940056  -620מספר  אישור מליאת המועצה לקידום ביצוע תב"ע .10

 חווארים. 

 2022של שנת  1אישור רבעון   .11

 2019ודו"ח מדדי ביצוע לשנת   30/6/20דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ל  .12

 אישור המועצה כיזמית ומגישת התכנית לתכניות המפורטות הבאות:   .13

 הרחבת אזור תעשיה במרכז האזורי  620-0758953 ✓

 א.ת. הר שחר   620-0646067 ✓

 10כביש   -עזוז-211קטע כביש   15כביש מס'  620-0683219 ✓

 מרכז אזורי רמת נגב  620-0876573 ✓

 מתקן קומפוסט משאבים  620-0697441 ✓

 עיר הבה"דים מרכז תחבורה  612-0617431 ✓

 תכנית לאזור תעשייה בקציעות ✓

 

   .דו"ח ראש המועצה .2

כידוע לכולנו, ניחוח הבחירות נמצא באויר. כמובן שהאינטרס שלנו היא שהשגרה  –בחירות  •

 תמשיך ע"מ שלא נמצא את עצמנו לא מצליחים לקדם דברים.

אנו נמצאים בעיצומו של גל זבובים שלא נראה באזור הפתחה   -עדכון גל זבובים פתחת ניצנה •

ידועים( אשר יכול להסביר את  גודל  במשך שנים. עדין לא ידוע המקור )מעבר למקורות הרגילים ה

המפגע איתו מתמודדים תושבי הפתחה. נעשו לא מעט סיורים שכללו גם נציגים של המשרד 

להגנה"ס, כמו כן, הועלה מטוס לאויר ע"מ לאתר מפגעים שאולי לא הצלחנו לאתר בסיורי קרקע.  
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ולים להשפיע על  במקביל, אמור לצאת רחפן לצד המצרי ע"מ לבחון מקורות בצד השני שיכ 

אזורנו. אנו מקווים כי המפגע יפחת במהרה עם התייצבות הטמפרטורות ושנצליח לאת את  

 הסיבה לעוצמתו הגדולה השנה.  

בימים אלו דפנה כהן , מנהלת מחלקת גיוס משאבים מסיימת   -עדכון לגבי מחלקת גיוס משאבים •

תפקידה, דבר אשר משאיר את   את תפקידה , במקביל, תמר רכזת הגיוס משאבים גם מסיימת את 

המחלקה בחודשים הקרובים ללא צוות. עם זאת, כבר גויסה מנהלת מחליפה ואף הצלחנו להשיג  

צוערת משרד הפנים לצוות המחלקה אשר ימשיכו את העבודה המצוינת שעשו דפנה ותמר. בשנים  

מתוך גיוס    מיליון שקלים בפרויקטים שונים רק 66האחרונות הצלחנו להוסיף למועצה עוד 

תרומות וזה הישג אדיר שיש להתגאות בו. אני רוצה להודות לדפנה על תקוה משמעותית ועשייה  

 ענפה לטובת תושבי רמת הנגב!! 

בגנים ובתי הספר. ברגעים  התחלנו במרץ את ביצוע העבודות לשיפוצי הקיץ -עדכון שיפוצי קיץ •

תומכים בשיפור תנאי השכר של צוותי  אלה נערך יום הוקרה לצוותי ההוראה ברמת הנגב . אנחנו 

   ההוראה. 

שמח לעדכן על הישגים של רמת הנגב. צוות הרובוטיקה של התיכון האזורי נוסע להתחרות   •

במרילנד , כמו כן, ניב כהן מאשלים זכה מקום שלישי במדינות הים התיכון בשחייה. כבוד גדול  

 לרמת הנגב.  

 ויכלול גם מזכירי ישובים.   11-12/09יערך ב -סיור מליאה  •

 סיור עובדי מועצה יערך השבוע בגליל תחתון וגולן.  •

 

 

   2022.05.02 –אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .2

   .2022.05.02מיום  המליאה  לפרוטוקו  את ברב קולות  אישרה המליאה: החלטה

 

 בדירקטוריון מתנ"ס רמת הנגבהחלפת דוד כהן באורן פרץ  .3

את אורן פרץ במקום דוד כהן כחבר בדירקטוריון מתנ"ס רמת   ברב קולות המליאה אישרה  החלטה:

 הנגב.  

  
 אישור תב"רים והחלטות כספיות .4

 
  :  תב"ר אישור ( א

 
 

 ומצלמה( בקדש ברנע ועזוז    פרוייקט טכנולוגי )מכ"מ   מטרה: ( חדש): 7918תב"ר 
 משרד הביטחון   ₪   583,268   סכום:    
 ₪     583,268   סה"כ:   

 
 תשתיות למיניפיץ טללים    מטרה: )שינוי(: 8271תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪    445,280 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה  ₪   50,000   הגדלה    
 ₪     495,280   סה"כ:   
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 החלטות כספיות נוספות 
 
1. 

 אישור תקציבי ועדים מקומיים
 

 סה"כ תקציב הועד השתת' המועצה בתקציב הועד שם הועד
 ₪   985,908 ₪   276,210 קדש ברנע 
 

 אישור פרוטוקולים ועדת ביקורת .5

 את הפרוטוקולים של וועדת הביקורת שהוצגו להם.   ברב קולותהמליאה אישרה  החלטה:
 
 הצגת פעילות החכ"ל  .6

הועלתה שאלה מקרב    עוזי חבשוש מנכ"ל חכ"ל הציג את פעילות החכ"ל בפני חברי המליאה. 
חברי המליאה לגבי שטח בייעוד קרקע חינוכי שהופך לייעוד קרקע מסחרי. הוחלט כי לנושא הזה  

, המליאה תגיע לסיור במקום ותקבל הסברים לגבי הכל. כמו  ספציפי אשר מתייחס לבית השנטי
כן, דוד בן לולו ציין בפני חברי המליאה כי בעיניו לחברה הכלכלית צריך שיהיו המשאבים שלה  

 והצרכים שלהם באופן נפרד מהמועצה.  
 

 2023אישור צו המיסים לשנת  .7

. חברי המליאה פרגנו   2023המיסים לשנת  הוצג לחברי המליאה ע"י אמיר אלחייק ע' גזבר ,צו 
 לאמיר על הצגתו הברורה והמקצועית. 

 .2023את צו המיסים לשנת   ברב קולותאישרה  : מליאת המועצההחלטה
 

 דיון והחלטה בעניין בקשה להנחה בארנונה מוסד מתנדב .8

  מכינת דרך ארץ  -העמותות אשר פועלות במועצה    2אה את הבקשות של לחברי המלי  והוצג
)בקשה אחת עבור מבנים בכמהין ובקשה אחת עבור מבנים באשלים( ומכינת איילים )מבנים  

  חברי המליאה קיבלו סקירה על פעילות העמותות וכן על הדיון שהתקיים בועדתבאשלים(. 
ההנחות של המועצה. דוד פלמ"ח, יו"ר ועדת ההנחות, מציע לבחון אפשרויות אחרות לתמיכה  

 בעמותות. 
 

אמצת את החלטת ועדת ההנחות של המועצה ודוחה את שלושת  מליאת המועצה מ  החלטה:
 הבקשות של שני העמותות להנחה בארנונה לפי 'מוסד מתנדב'. 

 
 בוועדת שימורנציגי מליאה לכהונה  3בחירת  .9

את רויטל ראובני, אמיר גלילי ודוד פלמ"ח כנציגי   ברב קולותמליאת המועצה אישרה החלטה: 

   ועדת שימור. אמיר גלילי יהיה יו"ר הוועדה.

, החלפת שטחים בחוות נחל   0940056 - 620אישור מליאת המועצה לקידום ביצוע תב"ע מספר  .10

 חווארים

, החלפת  0940056 -620את קידום ביצוע תב"ע מספר ברב קולות מליאת המועצה אישרה החלטה: 

    שטחים בנחל חווארים.
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 :  2022של  1אישור רבעון   .11

 הדו"ח הרבעונית הוצג לחברי המליאה.             

 2021של שנת   1את הדו"ח הרבעוני   פה אחד: מליאת המועצה אישרת החלטה           

 

 2019ודו"ח מדדי ביצוע לשנת  30/6/20דיון בדו"ח כספי חצי שנתי סקור ל  .12

ודו"ח מדדי ביצוע לשנת    30/6/20קיבלנו ממשרד הפנים את הדו"ח הסקור חצי שנתי נכון ל  בחודש מאי

. אמנם דו"חות אלה הגיעו לדיון  הרבה מאוד זמן  מהתאריך  שהדו"חות מתייחסים אליהם אבל אולי 2019

והשינויים   2020של שנת  2שהדו"ח הסקור די תואם לרבעון  ניתן בכל זאת ללמוד מהם. גזבר המועצה ציין 

 2020נובעים בעיקר בפעולות הנוספות שנרשמו בין התאריך בו הגשנו את הדו"ח למשרד הפנים ב ספטמבר 

.. נשאלו שאלות על הדו"ח ונתנו  2021לתאריך בו מבקר משרד הפנים ערך את החצי שנתי הסקור בתחילת 

ניתן לראות את   1מרשים שעל דף שהוא דו"ח ויזואלי  2019תשובות כמו גם לגבי דוח ממדדי ביצוע לשנת 

 כל פעילות המועצה. 

 

 . אישור המועצה כיזמית ומגישת התכנית לתכניות המפורטות בסעיפי ההזמנה מעלה .13

 את המועצה כיזמית בפרויקטים הבאים: ברב קולותמליאת המועצה אישרה  החלטה:

 הרחבת אזור תעשיה במרכז האזורי   620-0758953  ✓

 שחר א.ת. הר   620-0646067 ✓

 10כביש   -עזוז-211קטע כביש   15כביש מס'  620-0683219 ✓

 מרכז אזורי רמת נגב  620-0876573 ✓

 מתקן קומפוסט משאבים  620-0697441 ✓

 עיר הבה"דים מרכז תחבורה  612-0617431 ✓

 תכנית לאזור תעשייה בקציעות ✓

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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