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 2022/07/04מתאריך   70מספר פרוטוקול מליאה  

 מליאה רמת הנגב אולםב

ארז ירדני,    , יפתח גורניאליסף פלמר,    ,חגית דולינסקי  , ערן דורון , דוד פלמ"ח,   מאיה מוניץ  שתתפים :מ

 ערן עמר  אליסף פלמר, ארז לב רן,  אמיר גלילי, רויטל ראובני,

 , דוד בן לולו, שרון מזרחי ארז לוזון , מרדכי, גולן כפרימוני    :חסרים

 , אליעזר בן סעיד הילה קפלן נטע שחם,   :נוכחים
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   .דו"ח ראש המועצה .1

קבוצת פאטה מורגנה ייצגה את רמת   -קבוצת פטה מורגנה, רובוטיקה רמת הנגב-תעודות הוקרה •

 הנגב בתחרות העולמית לרובוטיקה. מאוד גאים בהם!! 

ראש המועצה ציין כי לדעתו לא הייתה הצדקה להשבית. אחריות   -שביתת מערכת החינוך  •

הרשויות המקומיות זה לדאוג לתושבים ומבחינתנו, מהלך השביתה לא נעשה בשיתוף עם 

הרשויות ויצא שהרשויות הן אלה שחטפו את האש.  השתדלנו להפעיל את גני הילדים ע"פ חוק  

אנו מעוניינים לקחת את המושכות לידיים בכל הקשור  עלנו. ע"מ להקל על ההורים וככה פ

 להיעדר כ"א בתחום החינוך ולנסות לייצר מתווה יצירתי לקליטת כ"א כזה.  

חגיגות תחילת הקיץ יערכו ביום רביעי לכלל תושבי המועצה. כמו כן, יש את פעילות תעסוקיץ   •

 .  בני נוער בנוסף לקורסים שפתחנו לקיץ 100שמעסיקה השנה כ 

 מציינים עשור לשיזף, חברי המליאה מוזמנים.   14/07ב  •
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   נמנע( 1)    2022.06.12מיום המליאה   לפרוטוקו אתברב קולות   אישרה המליאה: החלטה       
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 אישור תב"רים והחלטות כספיות .3

 

  :  תב"ר אישור
 

 הסדרת היתר לבריכת אשלים   מטרה: )שינוי(: 8421תב"ר 
   ₪      300,000 סכום קיים מאושר    
 1819העברה מתב"ר  ₪  4,374,150   הגדלה    
 ₪    4,674,150   סה"כ:   

 
 בנוסף : שינוי שם התב"ר להסדרת היתר וביצוע עבודות פיתוח בבריכה 

 
 

 קהילה באשלים תכנון והקמת מבנה    מטרה: )שינוי(: 8191תב"ר 
   ₪     5,000,000 סכום קיים מאושר    
 1819הועבר לתב"ר  ₪ (     620,000)  סכום שהועבר    
 1842העברה לתב"ר  ₪ ( 4,374,150)   הקטנה    
 ₪         5,850   סה"כ:   

 
 תכנון להרחבת מבנה קהילה במרחב עם    מטרה: )שינוי(: 8781תב"ר 

   ₪     150,000 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה  ₪    450,000   הגדלה    
 ₪      600,000   סה"כ:   

 
 שדרוג גן משחקים בכמהין    מטרה: )שינוי(: 8541תב"ר 

   ₪     328,000 סכום קיים מאושר    
 קרנות המועצה  ₪      13,500   הגדלה    
 ₪      341,500   סה"כ:   

 
 שיפוצים והתאמות של מבני המחלקות במועצה    מטרה: ( חדש): 1881תב"ר 

 קרנות המועצה ₪     240,000   סכום :    
 ₪      240,000   סה"כ:   

 
 המרחב הציבורי בניצנה  עבודות נראות   מטרה: ( חדש): 1882תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪     0,0008   סכום :    
 ₪      80,000   סה"כ:   

 
 תכנון אדריכלי מבנה קהילה טללים    מטרה: ( חדש): 1883תב"ר 

 קרנות המועצה ₪     0,00010   סכום :    
 ₪      100,000   סה"כ:   

 
 ברנע  קדשורתמים , שיזףב תחנות הסעה הקמת    מטרה: ( חדש): 1884תב"ר 

 קרנות המועצה ₪     0,00010   סכום :    
 ₪      100,000   סה"כ:   

 
 עבודות להשלמת תאורה שכונה ב מרחב עם    מטרה: ( חדש): 1885תב"ר 

 משרד השיכון  ₪     0,0001,00   סכום :    
 ₪      1,000,000   סה"כ:   

 
 מיתון תנועה בכביש המוביל למסוף ניצנה    מטרה: ( חדש): 1886תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪     38,650   סכום :    
 ₪      38,650   סה"כ:   

 
 תכנון תוספת כיתה וחדרי שירותים לביה"ס משאבים   מטרה: ( חדש): 1887תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪     70,200   סכום :    
 ₪      70,200   סה"כ:   
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 מחנה טליגן משחקים ב הקמת   מטרה: ( חדש): 1888תב"ר 
 קרנות המועצה    ₪     0,00018   סכום :    
 ₪      180,000   סה"כ:   

 
 שיפוץ מבני קליטה בכמהין    מטרה: ( חדש): 1889תב"ר 

 קרנות המועצה    ₪     000163,   סכום :    
 ₪      163,000   סה"כ:   

 
 
 

 החלטות כספיות נוספות
 

 של הועדים המקומיים. 2021דו"חות כספיים 
הוגשו והונחו על שולחן המליאה הדו"חות הכספיים של הועדים המקומיים של משאבי שדה, אשלים, מדרשת  

 בן גוריון, שדה בוקר ורביבים.
 

 
 אישור חוזה עבודות הכשרת שטחים בבאר מילכה עם קרן קיימת לישראל.  .4

 הוצג חוזה הכשרת שטחים חקלאים של באר מילכה מול קק"ל  

 נמנע  1. את אישור חוזה עבודות הכשרת שטחים חקלאים ברב קולותהמליאה אישרה החלטה: 

 
 נטע יגל שחם-מחלקת צעירים  - הצגת פעילות וגיבוש מתווה פעילות צמיחה דמוגרפית .5

נטע הציגה את פעילות מחלקת הצעירים בתחום הצמיחה הדמוגרפית ואת הרציונל של הכנסת  

 הנושא תחת מחלקת צעירים. 

 
   2022אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור בשנת  .6

  6. הוגשו  2022סקר את עבודת הועדה המקצועית שדנה בבקשות תמיכות לשנת  גזבר המועצה

₪ שנכללו בתקציב המועצה לתמיכות     52,000בקשות וכולן אושרו ע"י הועדה בסכום כולל של 

 בשנה זו. 

   את פרוטוקול הוועדה המקצועית לענייני תמיכות נגד(  1)  ברב קולותהמליאה אישרה  החלטה:
 .  2022ציבור בשנת  במוסדות                

 הפרוטוקול של הועדה מהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.         
 
 ה של "נאמני רמת הנגב" הצגת קריטריונים לקבור .7

 הוחלט לדחות למליאה הבאה לטובת הצגת קריטריונים מדויקים. 

 

 אישור ארז ירדני כחבר וועדת תכנון ובנייה. .8

    ארז ירדני כחבר וועדת תכנון ובנייה.את ברב קולות מליאת המועצה אישרה החלטה: 

 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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