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 דו"ח ראש המועצה  .1

 ברכות שנה טובה וסיכום סיור מזכירי יישובים וחברי המליאה.  •
 

מומחה   . קיבלנו לפי בקשתנו חוו"ד 171זו תקופה שאנו מקבלים תביעות על נזקים בכביש  –  171כביש  •
שהגיש לנו דו"ח שקובע כי התנועה בכביש מסוכנת. הצעתי לסגור את הכביש ופנייה זו קיבלה הד  

תקשורתי. לפי בקשת שרת התחבורה המתנו עם סגירת הכביש והצבנו תמרורי אזהרה בדבר הסיכון  
וונטים  בנסיעה בכביש זה. לאחר החגים משרד התחבורה צריך לזמן ישיבה בנושא מול כל הגורמים הרל

ללא טיפול   אנחנו כרשות לא נוכל לקחת אחריות על הכביש!קרי רט"ג, משרד הביטחון ונתיבי ישראל. 
 בכביש ייתכן וניאלץ לסגור אותו שוב.

 

יש המון פגישות בנושא בטחון. משטרת ישראל ביקשה שנציב מצלמות אך נתיבי ישראל לא   – בטחון  •
פוגעות בפרטיות. הסוגיות חוזרות אלינו שוב למרות שביצענו את   LPRמוכנים לחבר אותם כי מצלמות 

המוטל עלינו. יש רצף של אירועי בטחון בעיקר בפשיעה החקלאית : סולר, רשתות, מיכלים, דשנים.  
דינה משקיעה משאבים בהסרת חממות לא חוקיות וזה מייצר לנו פגיעה בחקלאים. לגבי משטרת  המ

ישנה בעיה בנושא   – התנועה אין אנו רואים נוכחות גדולה בטיפול בעבריינות התנועה. לעניין המתנדבים 
 והיא מטופלת. 

 

ללים מתוכנן רמזור  מיליון ₪. בט  7תכנון צומת המועצה הסתיים, עלות הצומת כ  –צמתים במועצה  •
אין נתיב   –לצומת. לעניין זה אמיר גלילי מבקש לתת תשומת לב לצומת הכניסה של צריף בן גוריון 

 השתלבות לפונים שמאלה. 
 

 מגרשים מפותחים במועצה. 300  –יש כ   –מגרשים ביישובים  •
 

בהמשך השבוע יתקיים טקס עם שר התקשורת מר יועז הנדל בפתחת ניצנה על התחלת הנחת   –סיבים  •
 סיבים אופטיים. השר יבקר בנוסף בניצנה ובבית הספר נגב סיני. 

 

 פתוח.  10פסטיבל משקים פתוחים יתקיים גם בשנה הזו במועצה במהלך חג הסוכות. כביש   •
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   2022.90.40 – מתאריך ה  9מספר אישור פרוטוקול  מליאה  .2

 . 04.09.2022מיום  המליאה  לפרוטוקו  את פה אחד אישרה המליאה: החלטה       

 
 

 סקירה של עבודת מחלקת הגיל השלישי  .3
 

  
  .2018-2022 החומש מיעדי חלק היה השלישי הגיל נושא כי והזכיר הדיון  את פתח המועצה  ראש
 משרד עם בשיתוף השלישי לגיל אב תוכנית  בבניית  שנעשתה העבודה את תיאר המועצה  ראש

  .כיאות הזה בנושא לטפל מנת על וחינוך קהילה  באגף תקן ולהגדרת הרווחה
השלישי   הגיל נושא ומבחינתי הניתן ככל  אפקטיביים להיות  מנת על למידה  בתהליך אנו כי המועצהמדגיש ראש

  האוכלוסייה גידול קצב ולפי  שנערך סקר לפי כי ציין המועצה  ראש .הבא בחומש גם כיעד ישאר
 .השלישי בגיל התושבים מספר את להכפיל עתידה המועצה

  התקציב . להצטרף שעתידים 590 ו השלישי בגיל תושבים 674 ישנם .התוכנית את הציגה מרים
 . לנושא מתקצבים עצמם שהיישובים סכומים ישנם ובנוסף ₪ מיליון 1.4 הוא המחלקה של  השנתי
  העבודה בתוכנית והנושאים הצרכים במיפוי שנעשה האסטרטגי התהליך את תיארה מרים

 .ומניעה סיכון  ,התנדבות ,בריאות ,תרבות כדוגמת
  ושל גוריון בן  במדרשת ס"עו ,פלפס אילנה ושל המליאה חברי של התייחסות שכלל דיון התקיים

 . חדידה ורד המחלקה ראש
  :מליאה חברי של  התייחסויות

  מדרשת בדגש השלישי לגיל שירותים העדר לגבי הדיון ממשתתפי חלק מצד שביעות חוסר  הובעה 
  . גוריון בן

  או חברות  מועדון בהקמת האחרונות בשנים שהשקיעה זו היא שהמועצה לציין חשןב זאת עם
  .במדרשה 3 ה הגיל פעילות לטובת צין ספר בית את העמידה

  כלל בין הקיימות התמיכות את לחלק ניתן האם הדיון משתתפי לבקשת שעשתה  בדיקה לאחר
  המשרד עם בדיקה לאחר .(שדה ובמשאבי ברביבים מופת למועדוני הייתה ההתייחסות ) היישובים
  .זכאותו פי  על יישוב לכל מועברת הרשאה וכל אחרת זאת  לחלק ניתן  לא חברתיים לשירותים

  .אש״ח 130 של  שנתית בעלות חם בית מועדון גוריון  בן במדרשת לפעול יחל בנוסף •
 .מכבי למבוטחי  הכללית של במרפאה הרפואי הטיפול נושא את לבדוק הנחה המועצה  ראש •
ה  את להציג נדרש .השלישי הגיל תושבי עבור הקהילתית הרווחה את להנגיש יש  כיצד הנחה המועצה  ראש •

 . וחברה חינוך אגף לבין הרווחה בין פתרון
 . וההתקדמות במועצה לזקן״  ״קן נושא הוצג לא •
 . ומדדים עבודה תוכנית  ,יעדים הוצגו לא •
  בעיקר שיפור טעון זה וגם) בפנאי  עיסוק  רק אינו השלישי הגיל נושא כי רשום שיהיה נדרש •

  (.היישובים מועדוני בנושא
  על אלא ,שאלון בסיס  על רק לא ,המועצה בכלל  ופערים צרכים לאיתור לעבודה לצאת צורך •

  למתן תוכנית  ובניית המועצה ברחבי הנגישות בעיות כלל איתור לדוגמא .עומק בדיקת  בסיס
 .הדרך  זו על וכן הרפואיים השירותים במתן פערים איתור ,ואחרים הנדסיים פתרונות

  לגיל הן יותר  מדוייק מענה לתת מנת על השלישי לגיל יעודיים למגורים פרוייקטים של קידום •
  של "בזבוז " מניעת והן לידם לעבור להורים  לאפשר שמעונינות העמידה בגיל למשפחות הן ,השלישי
 . משפחות לטובת  מנוצלים להיות היו שיכולים מגרשים

 
  הגיל  מבנה את הציג המועצה ראש .וספי ורד  ,אילנה ,למרים והודה  הדיון את סיכם המועצה  ראש

  .להקמתו תרומות כספי לגיוס פועל שהוא וציין ס "המתנ ליד להיבנות מתוכנן אשר  השלישי
 .  הלמסלי קרן ידי על 3 ה לגיל בהתאמה חדש אגף להקמת עקרוני אישור ישנו  ,הפרוטוקול תיקון בזמן

השלישי אשר  ראש המועצה סיכם את הדיון והודה למרים, אילנה, ורד וספי. ראש המועצה הציג את מבנה הגיל 
 מתוכנן להיבנות ליד המתנ"ס וציין שהוא פועל לגיוס כספי תרומות להקמתו.
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 :אישור תב"רים  .4

 תכנון להסדרה סטטוטורית לגן יעלים במדרשת ב"ג    מטרה:        )חדש( : 9218תב"ר 
 קרן לעבודות פיתוח ב'   ₪   000150,   סכום   
   ₪   150,000   סה"כ:   

 
 משאבי שדה קליטה ב  ישיפוץ מבנ   מטרה:        )חדש( : 3189 תב"ר

 משרד השיכון   ₪   000195,   סכום   
   ₪   195,000   סה"כ:   

 
 ברביביםקליטה  ישיפוץ מבנ   מטרה:        )חדש( : 4189תב"ר 

 משרד השיכון   ₪   000170,   סכום   
   ₪   170,000   סה"כ:   

 
 כיתות   24-נגב סיני להרחבת ביה"ס  תכנון   מטרה:        )חדש( : 5189תב"ר 

 קרן לעבודות פיתוח ב'   ₪   000223,   סכום   
   ₪   223,000   סה"כ:   

 
 יחידות בניצנה  8תכנון וביצוע ל   מטרה:                           )שינוי(: 8181תב"ר 

 ₪  5,630,000סכום קיים מאושר                                                  
   ($2.3 לפי שער של  1,500,000קרן קיימת לישראל אוסטרליה )₪  3,450,000  : הגדלה   

   ₪ 9,080,000   סה"כ:   
 

 שכונת רמת הרצלתכנון וביצוע בנוסף : שינוי שם התב"ר ל  
 
 

 תכנון הרחבת מתנ"ס  מטרה:                           )שינוי(: 1762תב"ר 
 ₪  300,000סכום קיים מאושר                                                   

 קרן לעבודות פיתוח ב'  ₪ 261,000  : הגדלה   
   ₪ 561,000   סה"כ:   

 
 החלטות כספיות נוספות

 
 רתמים:  2021אישור תקציבי דוחות כספיים לשנת  .1
 
 

 . אושרו פה אחד 2021והדו"ח הכספי של ועד מקומי רתמים לשנת   התב"רים הנ"ל: החלטה
 

 2022לתקציב  1שינוי  .5
 

 .  2022השינוי בתקציב המועצה לשנת  הסבר לגבי   גזבר המועצה הציג ונתן

 ₪. 119,257,000מיליון ₪ לעומת  158יעמוד על   2022תקציב המועצה לשנת 

 את שינוי תקציב המועצה. פה אחד: המליאה מאשרת החלטה
 

 הסכם התקשרות המרכז הטיפולי עם קופות חולים .6
 

ההסכם יאפשר לקופות חולים נוספות להציע שירותי בריאות עבור תושבי המועצה במבנה המרפאה  

 החדש כך שתושבים לא יידרשו רחוק. 

 פה אחד את ההסכם.המליאה מאשרת  החלטה:
 
 
 
 

mailto:eliezer@rng.org.il


 

 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 

 

 
 

 

 נסיעת ראש המועצה לקהילות בחו"ל. אישור  .7

 את נסיעת ראש המועצה לחו"ל.  מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה: 

 

 

 

 

 

 ערן דורון 

 ראש המועצה 

 

 

 

 

   אמיר אלחייק :םרש
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