
 

 ראש המועצה  

 mirit@rng.org.il|  80-1553651|  פקס:   80-1514656: טל

נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת|  www.rng.org.il|    80-1514688|  פקס.   80-1514666|  טל.   05565ד.נ. חלוצה 

 

 7502יוני  50 שני יום
 "א סיון תשע"זי

 

  02717/4/מיום  7102/8פרוטוקול מליאה מס' 

  במשרדי המועצה האזורית רמת הנגב

 

, , ענן שיאוןירדני, ארז ניצה צפריר כהן, הפטדחיים טוגנ, רחל ביטון,  ערן דורון : משתתפים

ן לולו, אילנה שחף, לאה שורק , מוני מרדכי, אלי לופו, דוד ב ,צביקה טוכטרמן, אליאסף פלמר

 , ערן עמר.דוד פלמ"ח ,קלר דניאל ,מוטי אברג'יל 

 אודי אורנשטיין ,שוש זילברבוש :התנצלו 

 ., יריב מילואשטרק דודרו"ח , שוקריזוהר , אמיר אלחייק, אליעזר בן סעיד, אדוה לויד נוכחים :

 

 סדר יום 

 דו"ח ראש המועצה. .0

 4.0.7502בתאריך  5207502 'מליאה מסאישור פרוטוקול  .7

 מוזמן נתנאל כהן  –הצגת מסגרת ) שבלונה( לפיה יגישו הישובים את תוכנית החומש  .3

 אישור מינוי דורית דלריאה כיועצת למעמד האישה  .4

 לספורט אישור מינוי אלי לופו כיו"ר הועדה הציבורית .0

 אישור חוק עזר חניה   .6

 אישור פרוטוקול ועדת רכב  .2

 אישור תברי"ם  והחלטות כלכליות .8

   7506של שנת  4אישור רבעון  .9

   7502של שנת  0אישור רבעון  .05

  אישור הטלה ראשונה של ארנונה לועד מקומי טללים )כפוף לאישור משרד הפנים( .00

 מוזמן עוזי חבשוש  -  PV-2 שטח על הארנונה הסכם תחולת .07

 על פי החלטת המדינה( 7502לעומת  7.08%)כולל תוספת של   7508אישור צו המיסים  .03

נדרש  -עמודה אחרונה משמאל בקשה שלנו מהשרים להגדיל סעיפים מסויימים באחוז גבוה יותרב

  אישור מליאה ובכפוף לאישור השרים.

 סקירה  –מפעלי רמת הנגב  .04

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mirit@rng.org.il


 

 ראש המועצה  

 mirit@rng.org.il|  80-1553651|  פקס:   80-1514656: טל

נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת|  www.rng.org.il|    80-1514688|  פקס.   80-1514666|  טל.   05565ד.נ. חלוצה 

 

 

 דו"ח ראש המועצה. .2

  משרד הפנים הקים ועדת גבולות מרחבית בראשות יעקב אפרתי שלה מנדט לבחון מחדש הסכמים

הועדה . למרות שרק לפני כשלוש שנים סיימנו של גבולות והכנסות.  גם רמת הנגב נמצאת במנדט 

מהלך גדול של ועדת חקירה וגם ביטול סיווג עיר עולים. אנו בוחנים את ההשלכות והמשמעויות 

 ודרכי הפעולה. נעדכן בהתפתחויות.

  מגרשים, קיימות בעיות קשות לתושבי שכונת הבשור. למרות  054בשל עבודות הפיתוח של

ה ומזכירות היישוב לנסות להקל על המצב הזה,  לצערנו חלק מתושבי מאמצים גדולים של המועצ

חסימות לעבודת הקבלן. הקבלן היישוב פעלו להפסקת העבודות, כולל אפילו תלונות במשטרה ו

 על העיכוב בעבודות.  ₪תובע נזק של חמישה מיליון 

  רומה רבה לכלכלה אלף איש התקיים באזור נחל בוקר . לאירוע ת 00אירוע מידברן בהשתתפות כ

המקומית אך בצידו גם תלונות רבות של התושבים  על מפגעי רעש ואבק . אנחנו נמצאים במהלך 

 משולב עם מערכת הביטחון למציאת מיקום אחר. 

  השבוע קיבלנו מהמשרד לשיווין חברתי חוזה השתתפות בהפעלת מרכז הצעירים זהו צעד חשוב

 ..משרד נגב גליל במרכז צעירים לקידום מרכז הצעירים שמצטרף להכרה של

o יים מכרז לרכז קהילה שיקדם את הטיפול בנושא הגיל השלישי .סתבימים אלה ה 

o סעים חדש, דוד חורש מקבוץ שדה בוקר נקלט במועצה ירכז ה 

o . מעדכן כי יש קושי רב באיוש תקן לעובד סוציאלי 

 

 102/504.0.מתאריך  0//7102אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 .207502מס'   יםאת פרוטוקול, פה אחדמאשרת מליאת המועצה  החלטה:

 

 הצגת מסגרת ) שבלונה( לפיה יגישו הישובים את תוכנית החומש  .3

 הוצגה בפני חברי המליאה המסגרת לפיה נתבקשו הישובים להגיש את תוכנית החומש שלהם .

 

  האישה למעמד כיועצת דלריאה דורית מינוי אישור .4

 ה של דורית דליריאה כיועצת מעמד האישה את מינוי מאשרת פה אחדמליאת המועצה    חלטה:ה

 

  אישור מינוי אלי לופו כיו"ר הועד הציבורית לספורט  .5

הועדה הציבורית כיו"ר  אלי לופו את מינויו של  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 . לספורט 

 

 אישור חוק עזר לחניה  ./

 הרצ"ב.חוק העזר לחניה את  מאשרת פה אחד המועצה תמליא החלטה:
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 אישור פרוטוקול ועדת רכב  ./

 הרצ"ב.את פרוטוקול ועדת הרכב  מאשרת פה אחדמליאת המועצה    החלטה:

 

 

 אישור תבר"ים והחלטות כספיות. .8

 תב"רים: (א

 2750עבודות פיתוח בחוות בודדים   )חדש(  מטרה: :6006תב"ר 
 026655975רגיל תקציב   ₪ 025,555   סכום:  
  ₪ 025,555   סה"כ:  

 
  עם( )חדש בטללים ומרחב עם +השלמה מעונות מרחבהצטיידות גנים   )חדש(  מטרה: :6706תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 005,555   סכום:  
  ₪ 005,555   סה"כ:  

 
 הסבת מעון לגן ילדים במרחב עם  )חדש(  מטרה: :6306תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 05,555   סכום:  
  ₪ 05,555   סה"כ:  

 
 תיקון ליקוי בטיחות + הצטיידות כיתה במשאבים  )חדש(  מטרה: :4066תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 750,555   סכום:  
  ₪ 750,555   סה"כ:  

 
 תכנון תאורת כביש גישה במרחב עם  )חדש(  מטרה: :0066תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 05,555   סכום:  
  ₪ 05,555   סה"כ:  

 
 תכנון גן ילדים חדש ברתמים  )חדש(  מטרה: :6066תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 20,555   סכום:  
  ₪ 20,555   סה"כ:  

 
 תכנון גן ילדים חדש במרחב עם  )חדש(  מטרה: :6206תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 20,555   סכום:   
  ₪ 20,555   סה"כ:  

 
 תכנון בטיחות בדרכים ביישובים  )חדש(  מטרה: :8066תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 705,555   סכום:  
  ₪ 705,555   סה"כ:  

 

    תקציב תיקונים ושיפוצים בטיחותיים בגני ילדים ומעונות יום ביישובי המועצה לקראת פתיחת שנת ב. 
 הלימודים תשע"ז:

בעיקר בתחום הבטיחות מצעים לאשר תקציב לאחר שמחלקת גיל רך גנים יחד עם ראש המועצה בחנו את הצרכים 
 לביצוע הנ"ל על פי רשימה שהוכנה. ₪ 492,055של 

גנים, זאת מאחר ובשלב זה אין -על פי הצעת הגזבר תקציב זה יכנה כסעיף תקציבי נוסף ונפרד בתוך מחלקת גיל רך
בתקציב הרגיל של המועצה  אפשרות לדעת מי יעשה את העבודות ואיך ולכן לא ניתן לפתוח תב"ר. הסכום יעודכן

 במהלך הדיונים החצי שנתיים. 7בזמן שינוי תקציבי מס' 
 רזרבה לתקציב: מקור מימון
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  /102של  4אישור רבעון  .9

  7506לשנת  4את רבעון  מאשרת פה אחד מליאת המועצה: החלטה

 

  /102של  2אישור רבעון  .20

  7502לשנת  0את רבעון  מאשרת פה אחד מליאת המועצה : החלטה

 

 אישור הטלה ראשונה של ארנונה לועד המקומי טללים ) בכפוף לאישור משרד הפנים(  .22

 טללים להטלה ראשונה של ארנונה ועד מקומי.מקומי ע. הגזבר הציג את הבקשה של ועד 

 היישוב קלט משפחות רבות בשנים האחרונות. הוצאות הקהילה גדלו )גינון , ניקיון תרבות וכד(.

המקומי מקבל תקציב מהמועצה, אבל לאור העלויות שנוספו התקציב הנוכחי אינו מספיק הועד 

 לצרכי הקהילה. לא נגבים כיום מסי ועד או תשלום אחר.

על פי  הטלה ראשונה של ארנונה לועד המקומי טללים מאשרת פה אחד מליאת המועצה : החלטה

 נים.ההצעה הרצ"ב. הצו יכנס לתוקפו רק אחרי אישור משרד הפ

 

   PV-2 שטח על הארנונה הסכם תחולת .07

 PLOTו  PLOT Aשל את תחולת הסכם הארנונה  פה אחדמאשררת מליאת המועצה  :החלטה

B  על שטח גםPV_.זאת בהתאם להתחייבות המועצה בתחילת הפרוייקט , 

 

 :  1028אישור צו המיסים  .03

  %7.08כולל תוספת  7508את צוו המיסים לשנת  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 -לחוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג  2ע"פ סעיף זאת ו

0997. 

 

 סקירה  –בע"מ מפעלי רמת הנגב  .24

  ניתנה סקירה כללית על ידי גזבר המועצה על החברה.לבקשת חבר המליאה , 

 
 

 רן דורוןע
 ראש המועצה
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