
 

 eliezer@rng.org.il    |  08-6564123/125טל. |    050-7282950נייד: 

  נגב  בפייסבוק: מועצה אזורית רמת    |     www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 

 

 2022/09/04ריך מתא  09מספר פרוטוקול מליאה  

 

ארז לב רן,    רויטל ראובני, ארז ירדני, ארז לוזון,  ,ערן דורון   מאיה מוניץ, ,חגית דולינסקי   שתתפים :מ

 אמיר גלילי 

 דוד בן לולו, דוד פלמ"ח, שרון מזרחי, מוני מרדכי, חנינא בלוט, אליסף פלמר   ערן עמר,     :חסרים

 מי רמת הנגב –, מוטי זנה, דוד שטרק, ספי מלכיאור, אליעזר בן סעיד, אושרית  הילה קפלן    :נוכחים
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 דו"ח ראש המועצה  .1

איזנקוט   גדיהמליאה שבעקבות הפרסומים בתקשורת ברצוני לעדכן את  -הצעת המחנה  הממלכתי •
הציע לי להצטרף לרשימה שלהם. החלטתי כי תרומתי ברמת הנגב תהיה גדולה ומשמעותית יותר ועל  

 כן סירבתי להצעתו.  
 

המועצה נערכה להחלפה בנושאים  - יציאתה של מנכ"לית המועצה לחל"ד למשך שלושה וחצי חודשים •
  מסוימים. נאחל להילה לידה קלה ויציאה בידיים מלאות. 

 
שנים ברמת הנגב, סיימה את תפקידה כאן    20שפרה בוכריס לאחר  -פרידה מרב פקד שפרה בוכריס •

ועברה לפקד על מרחב הנגב כולו. ברצוננו להודות לשפרה על תקופה משמעותית של שותפות , נתינה ,  
טובות  אכפתיות ומסירות שתרמה לחיזוק רמת הנגב. שפרה הייתה ועודנה אחת מהמפקדות הכי 

 ועל זה ברצוננו להוקיר לה תודה גדולה.   במרחב
 

   2022.08.01 – מתאריך ה  8מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .2

 2022.08.01מיום  המליאה  לפרוטוקו  את פה אחד אישרה המליאה: החלטה       

 
 2022פתיחת שנת הלימודים -סקירה .3

סקירה של פתיחת שנת הלימודים עם התייחסות לכמויות התלמידים בחלוקה   נתנהספי מלכיאור  
יחסית באופן חלק, הוצגה התכנית הפדגוגית של תלמידים  פתיחת שנת הלימודים עברה  לכיתות.  

 מובילים למידה ותכנית החוסן הרשותית.  
 

 :אישור תב"רים  .4

 תחבורה במועצההסדרת מרכז    מטרה:        )חדש( : 9118תב"ר 
 קרן כללית   ₪   1,745,000   סכום    
   ₪   1,745,000   סה"כ:    

 
 

 יחידות בניצנה 8תכנון וביצוע ל    מטרה: )שינוי(: 8181תב"ר 
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 ₪     5,630,000  סכום קיים מאושר    
 (  החטיבה להתיישבות₪  )  1,038,960  : הגדלה     
 )החזרה לקרן הכללית( ₪( 01,038,96)  : הקטנה    
   ₪  5,630,000   סה"כ:    

 
 משאבי שדה וקדש   מיגון מועדוניות ברביבים,  מטרה:                           )שינוי(: 1766תב"ר 

 ₪  650,200         סכום קיים מאושר                                                    
 מיגונית משאבי שדה + קדש   –הרווחה) משרד  ₪( 340,200)              : הקטנה    

   ₪   310,000   סה"כ:                
 

 אושרו פה אחד   התב"רים הנ"ל: החלטה
 

 " מסוכנים   הצגת מסמך לאישור "חוקי עזר להסרת מבנים .5
 הוצג  וניתן הסבר לגבי חובת המועצה לקדם חוק עזר להסרת מבנים מסוכנים.  

   את מסמך אישור חוקי העזר להסרת מבנים מסוכנים. פה אחד: המליאה מאשרת החלטה
 החוק יועבר למשרד הפנים לאישורו.          

 
 " שליד ראש המועצה "יועץ לענייני אזרחים ותיקים–אישור כתב מינוי  .6

       לענייני  של מרים מיכאליס  כיועצת כתב המינויאת  ברב קולות המליאה מאשרת  החלטה:
 .מתנגדים( 2)  אזרחים ותיקים

 
 

 דיון בנושא אגרות ביוב במועצה  .7
ההסברים על המנגנון  נתנו כל הוצג ע"י מי רמת הנגב נושא אגרות הביוב לבקשת חברי המליאה. 

 המאשר גובה אגרת הביוב. לא התקיימה הצבעה. 
 

 יח' משאבי שדה   59אישור חוזה פיתוח   .8
 במשאבי שדה .   ' מגרשים59המועצה מעוניינת לאשר את חוזה הפיתוח של 

המועצה מאשרת את חוזה הפיתוח בכפוף לחתימות היועמ"שים של המועצה והקיבוץ   החלטה:
    והפצת המסמך לחברי המליאה.

 
 אישור והצגת עבודת הוועדה לקביעת קריטריונים לקבורה בחלקת "גדולי הנגב" .9

.  הוצג ע"י חברי ועדת הקבורה הקריטריונים אשר נקבעו על ידם לקבורה בחלקת גדולי הנגב
 הקמת החלקה תעזור בניהול ותחזוקה של בית העלמין.  

עם השינויים   את עבודת הוועדה והקריטריונים שנקבעו פה אחדהמליאה מאשרת  החלטה:
 .  שנעשו

 
 .  אישור פירוק/העברה של עמותת התיירות הר הנגב לבעלות מלאה של מ.מ. מצפה רמון .10

כבר שנים רבות  איננה פעילה המשותפת למועצה ולמצפה רמון מאחר ועמותת תיירות הר הנגב 
רמת , רמון בלבד ועל פי בקשתה של מצפה רמון להשתמש בעמותה כעמותה עירונית של מצפה

 הנגב מסכימה לצאת מהעמותה המשותפת . 
עמותת התיירות הר  מ  יציאתה של רמת הנגב אתאת   פה אחדמליאת המועצה מאשרת  החלטה:

   הנגב.

 

 : 2022שנת  2אישור רבעון  .11

 2022של שנת   2מליאת המועצה מאשרת פה אחד את רבעון  החלטה: 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 הילה קפלן מנכ"לית המועצה  : םרש
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