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 2022/08/01מתאריך   08מספר פרוטוקול מליאה  

 מחנה רמוןב

  אליסף פלמר, ארז לב רן, רויטל ראובני, ארז ירדני,  אליסף פלמר,  ,ערן דורון , דוד פלמ"ח   שתתפים :מ

 שרון מזרחי, חנינא בלוט, מוני מרדכי, ארז לוזון 

 ערן עמר,  דוד בן לולו, אמיר גלילי, חגית דולינסקי, יפתח גורני, מאיה מוניץ      :חסרים

 הילה קפלן     :נוכחים
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   .דו"ח ראש המועצה .1

מדובר במהלך חדשני במועצות אזוריות. מדובר בהסכמים בין המועצה לרמ"י   -הסכמי גג במועצה •

שמתחייבים על פיתוח מואץ מצד המועצה כאשר במקביל יש התחייבות של המדינה לבתי ספר,  

תסתיים הבחינה   2022מדרכות וכד'. אנחנו אמורים לקחת יועץ ע"מ שיבחן את הנושא , עד סוף  

 ל החלטה.  מצדנו ותתקב

בחודש ספטמבר יתקיים סיור של חברי המליאה. בסיור אנחנו נבקר במפעלי ים   -סיור מליאה  •

המלח. במקביל נבקר ברשויות דומות לנו. כמו כן, נבצע עבודה על תכנית החומש בבוקר של היום  

העבודה שחברי המליאה יעשו תתמקד בנושא השני. לסיור מזומנים גם מזכירי הישובים. 

 ים לבקשת חברי המליאה בעבר.  התב"ר

כידוע, המועצה מתמודדת בזהה לשאר אזורי הנגב עם  -תאונות הדרכים ובריונות בכבישים •

היעדר המשילות. אנו מנסים כל הזמן לדייק ולחדד את המשאבים אותם המועצה נותנת לישובים  

שנעשו מול  במטרה להתגבר על היעדר המשילות. במליאה הבאה נציג את הפעולות האחרונות 

 הישובים ובמרחב.  

 

   2022.07.04 – מתאריך ה  7מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .2

   2022.07.04מיום המליאה   לפרוטוקו אתברב קולות   אישרה המליאה: החלטה       
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 אישור תב"רים והחלטות כספיות .3

 
 תקציבים בלתי רגילים:  (א

 הסדרת מרכז תחבורה במועצה   מטרה:        )חדש( : 1889תב"ר 
 קרן כללית   ₪   1,745,000   סכום   
   ₪   1,745,000   סה"כ:   

 
 מכולות היפוך דחס 43רכישת    מטרה:         )חדש( : 9018תב"ר 

 קרן כללית   ₪ 417,000   סכום   
 ₪  417,000   סה"כ:   

 
 

 מקווה במרחב עם הקמת    מטרה: )שינוי(: 1713תב"ר 
   ₪   2,034,326 סכום קיים מאושר    
 קרן כללית    ₪        75,000   הגדלה    
   ₪   2,109,326   סה"כ:   

 
 תכנון והקמת גן ילדים ברתמים   מטרה: )שינוי(: 8571תב"ר 

   ₪    1,706,000 סכום קיים מאושר    
 )משרד החינוך(  ₪       979,555  : הגדלה    
 )החזרה לקרן הכללית(  ₪(     999,555)  : הקטנה   
 ₪     1,686,000   סה"כ:   

 
 החלטה:  

שלגביו המליאה מבקשת מידע נוסף ויובא לאישור   1889להוציא תב"ר  אושרו ברוב קולותהתב"רים הנ"ל 
 באחת האסיפות הקרובות. 

 
 

 החלטות כספיות  (ב
  : טללים 2021אישור תקציבי דוחות כספיים לשנת    
)על פי הנחיות משרד הפנים יש  רתמים, כמהין, באר מילכה, מרחב עם, קדש ברנע  עדיין לא הגישו:   

 של השנה שלאחר שנת הכספים( 30/4להגיש דוח כספי עד 
 

 שיפוץ אודיטוריום של מרכז חוקרים:
 2022: רזרבה לתקציב  מקור מימון –₪ לשיפוץ זה  80,000המועצה מקצה 

 החלטה:
 שיפוץ האודיטוריום אושר פה אחד 

 
 
 

 הצגת תהליך "הסרת חסמי בירוקרטיה והתייעלות ארגונית" .4

תהליך שנעשה מול עובדי הארגון בכל הקשור לשחרור חסמי בירוקרטיה הן פנים ארגוני והן  הוצג 

 התהליך הוצג ע"י מנכ"לית המועצה ויבוצע אחת באופן שוטף מול המחלקות.   חוץ ארגוני. 

 
 תמריצים לגיוס צוותי הוראה בבה"ס יסודיים  .5

רצון למשוך מורים לעבודה   במסגרת האתגר הארצי ועל רקע המשבר בכוח אדם בהוראה ומתוך

( שנים  1-3במערכות החינוך ברמת הנגב, המועצה רוצה לצאת בתכנית תמריצים לעו"ה חדשים )

₪ תוספתי לשנה , מורים   15,000בתפקיד שבה כל אחת ממנהלות בה"ס תוכל לתגמל בסך של כ 

מיים יוכל  ומורות על בסיס הערכת ביצועים ועל בסיס מחוון. כל אחד מבה"ס היסודיים הרש

 דצמבר.- עו"ה אותם ירצה לתגמל והם יעלו לשולחן הוועדה שתוקם בחודש נובמבר 5לבחור כ  
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נמנע( את ראש המועצה, מנכל"ית המועצה ומנהלת   1)  ברב קולותהמליאה הסמיכה   החלטה:

תמריצים לטובת גיוס עובדי הוראה חדשים    אגף קהילה וחינוך לאפשר למנהלות בתי הספר 

 ינוך.  למערכות הח

 

 

 : 2023אישור תבחינים למתן תמיכות ב  .6

הוצגו התבחינים למתן תמיכות לגופים שונים יחד עם חוות דעת של היועץ המשפטי. התבחינים  

 ..2022זהים לתבחינים של שנת 

 . 2023את התבחינים לשנת  ברב קולותהמליאה מאשרת  החלטה:

 
 

 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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