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  צור, גד גולדוואסר,

   
 סדר היום: 
 דו"ח ראש המועצה  .1
 מצ"ב  -  8/2018אישור פרוטוקול מליאה מס  .2
 מליאה למספר חברי הועד המקומי בישובי המועצה .להלן הנוסח המוצע:אישור  .3

המקומי  שיבחרו בבחירות אשר  "מליאת המועצה ממליצה בפני שר הפנים כי מספר חברי הועד
 חברים. " 5  - 7בכל ישובי רמת הנגב ,  יעמוד על בין  30.10.18יערכו ב

(מצ"ב) ,  עם שירות בתי הסוהר לעניין חיבור קציעות וסהרונים למכון הטיהור החדשהסכם אישור  .4
 מוזמן ארז ימיני

ונית בהתאם להנחיות משרד אישור הפיכת חברת תרבות נוער וספורט רמת הנגב לעמותה מעין עיר .5
 תאשר את תקנון העמותה על  הנחיית משרד הפנים :  מליאת המועצה הפנים . 

 תות נוער וספורט רמבמועצת המועצה האזורית רמת הנגב מאשרת בזאת  להפוך את חברת תר"
הנגב הפועלת בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב  לעמותה מעין עירונית עפ"י התקנון האחיד 

 "ב תקנון מצ".  13.5.2013עודכן ליום והמ
 מצ"ב –נושאים כספיים ותב"רים  .6
 אישור ארז לוזון כחבר נוסף ועדת  המשנה לתכנון ובניה.  .7
 החדשה(נגב מזרחי ) למועצת האשכול רמת הנגב  תנציגהמליאה למינוי מנכ"לית המועצה כאישור  .8
תעשייה , הרחבת קבוץ משאבי אישור המליאה לקידום תב"עות באזור קמפוס המועצה , אזור ה .9

 מוזמנת שירה מור יוסף  . שדה , וכמהין 
ב"עות  באזור קמפוס המועצה , תביצוע מליאת המועצה מחליטה בזאת לקדם להלן נוסח מוצע: 

המועצה האזורית תהיה הגוף המגיש והיוזם  .אזור התעשייה,  קבוץ משאבי שדה , כמהין 
 בתוכנית.

 
 
  דו"ח ראש המועצה .1

 .בהעדרו של ראש המועצה הישיבה נוהלה ע"י ממלא מקומו
ציגי המועצה וראש המועצה לאירוע גיוס התרומות השנתי של מ"מ ראש המועצה מסר על נסיעת נ

 ..  הפועלים לגיסו תרומות לטובת פיתוח ישובי המועצהיהודי אוסטרליה  JNFקהילת  
את חברי המליאה על פתיחת שנת הלימודים . כל בתי הספר וכל גני עידכנה  –נכ"לית המועצה מ •

הילדים בכל ישובי מועצה נפתחו כסדרם .  לאחר קיץ עמוס ומאומץ של הכנות לפתיחה בזמן . 
נותרו פה ושם דברים קטנים שיש עדיין לסגור אך הם לא פגמו בחגיגיות שששררה בכל מוסדות 

תלמידים ראשונים מקיבוץ שדה בוקר החלו  6היסטורים _ החינוך . חשובי לציין שני אירועים 
ללמוד השנה בבית ספר צין בכיתות א' וב' . לראשונה כתה ט הכתה הראשונה של התיכון האזורי 
החלה ללמוד בבית הספר משאבים. כולנו נושאים עינים לעבודות ההקמה שהחלו השבוע בצמוד 

 למבנה המועצה . 
שזכה במכרז איסוף האשפה  –נגב אקולוגיה  -איסוף אשפה חדש   התחלנו לעבוד עם קבלןהשבוע  •

של אשכול נגב מזרחי.  עובדי אגף שפ"ה עובדים בצמוד לנהגים החדשים על מנת ללמד אותם את 
 כל המסלולים של איסוף האשפה.

את חברי המליאה כי הבקשה להכניס סעיף של העדפת ספקים מקומיים  מנכ"לית המועצה עידכנה •
.  לא ניתן לתת 1במכרזי המועצה נבדקה על ידי היועץ המשפטי של המועצה ובהתאם לחוות דעתו , 

 .2019עיתוי החלטה כזו אינו ראוי ויש לבחון אותו לקראת שנת התקציב  2.  % 3העדפה של יותר מ
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.  
  20188/5/מיום  080/28אישור פרוטוקול מליאה מס  .2
 את פרוטוקול המליאה . מאשרת פה אחדהמועצה מליאת החלטה:  
 
 אישור מליאה למספר חברי הועד המקומי בישובי המועצה .להלן הנוסח המוצע: . 3

"מליאת המועצה ממליצה בפני שר הפנים כי מספר חברי הועד המקומי  שיבחרו בבחירות אשר 
 חברים.  5  - 7בכל ישובי רמת הנגב ,  יעמוד על בין  30.10.18יערכו ב
  אושר פה אחד  החלטה

 
 עם שירות בתי הסוהר לעניין חיבור קציעות וסהרונים למכון הטיהור החדשהסכם אישור  .4

, יועץ מי רמת הנגב הצגי בפני חביר המליאה את מהות ההסכם עם שב"ס לגבי מתקן ארז ימיני
טיהור השפכים . בהתאם להסכם ש"ס מתחייבים לשלם למועצה עבור כמות מינימום שנתית. 

נפרד נחתם עם וזאת על מנת להגן על עצמו בפני תנודות במספר האסירים בבתי הסוהר . הסכם 
ה דוד פלמ"ח מבקש לקיים דיון עם יענקלה בנושא השימושים למים משרד הביטחון . חבר המליא

המטוהרים והשלכות על האזור . ארז מציין כי לאחר אישור המליאה יועבר ההסכם לאישרור נוסף 
 בדירקטוריון מי רמת הנגב . 

   1נגד  9: ההסכם אושר . בעד החלטה 
 

אישור הפיכת חברת תרבות נוער וספורט רמת הנגב לעמותה מעין עירונית בהתאם להנחיות  . 5
 משרד הפנים . 

ר לחברי המליאה את התהליך הפרוצדורלי לו נדרשת המועצה בעקבות הערת יגזבר המועצה הסב
הביקורת של משרד הפנים לפיה אסור למועצה להעביר למתנ"ס תקציבים שלא בנוהל תמיכות . 

יעמוד בכללי כך שך החודשים האחרונים נבחנו מספר חלופות להלקמה או עירכת שינוים במהל
ומחד ויאפשר גמישות ניהולית מאידך. בימים הקרובים נכנס את האסיפה הכללית  התקין הלהמינ

של חברת תרבות נוער וספורט כדי לקבל החלטה הסבת המניות לידי המועצה. לאחר מכן תוקם 
חברת  20%נציגי ציבור ו  40%נציגי המועצה  40%ת שתהא מורכבת   ונימעין עירעמותה 

 המתנ"סים . 
 אנו מבקשים את אישור המועצה להחלטה שלעיל: לפיכך 

"מועצת המועצה האזורית רמת הנגב מאשרת בזאת  להפוך את חברת תרבות נוער וספורט רמת 
עירונית עפ"י התקנון האחיד הנגב הפועלת בתחומי המועצה האזורית רמת הנגב  לעמותה מעין 

 ".  13.5.2013והמעודכן ליום 
 אושר פה אחד : החלטה

 
 

     :  תב"רים אישור )א
 
 

 2018סימון והתקני בטיחות   )חדש( מטרה: :1720תב"ר 
 משרד התחבורה  ₪   59,966   סכום: 
 199000920תקציב רגיל   ₪   199,14    

  ₪ 74,957   :סה"כ  
 

 פרוייקטור לחקלאות תיירותית  )חדש( מטרה: :1721תב"ר 
 החטיבה להתיישבות  ₪   35,100   סכום: 

  ₪   35,100   :סה"כ  
 

 מגרש דשא סינטטי לקהילה שחב"ק  )חדש( מטרה: :1722תב"ר * 
 טוטו ווינר  ₪    600,000   סכום:

 תכנון וביצוע בית ספר תיכון 1635העברה מתב"ר   ₪    400,000    
  ₪ 1,000,000   :סה"כ  

 
 תיכון האזוריהקמת אולם ספורט משולב ב  )חדש( מטרה: :1723תב"ר 

 טוטו ווינר  ₪   6,427,600   סכום: 
  ₪   6,427,600   :סה"כ  
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 תכנון למוסדות חינוך  )חדש( מטרה: :1724תב"ר 
 199000920תקציב רגיל   ₪   150,000   סכום: 

  ₪   150,000   :סה"כ  
 

 20,000 –צין ביה"ס  M21תכנון ,₪ 50,000 –ס משאבים ה"תכנון תוכנית אב נופית לביתב"ר זה מיועד עבור 
  ₪ 55,000 –כנון קולות קוראים נוספים , ת₪ 25,000 –ס משאבים ה"תכנון קול קורא ספריה בי, ₪

 
 בניצנההקמת מקווה   )חדש( מטרה: :1725תב"ר ***

 לשירותי דתהמשרד   ₪    984,326   סכום:
 הסוכנות היהודית  ₪    150,000    

  ₪ 1,134,326   :סה"כ  
 
 

 תכנון וביצוע בית ספר תיכון  )שינוי( מטרה: :1635תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪  13,100,000   סכום:  
 קרנות המועצה  ₪       144,663     

  ₪   13,244,663   :סה#כ  
 הכנסות ממכירת מכרזים  ₪       12,000    : הגדלה  
 שחב"ק 1722העברה לתב"ר   ₪     400,000    : קטנהה  
  ₪ 12,856,663   סה"כ סכום חדש:  

 
 תכנון מבנה קהילה בבאר מילכה  )שינוי( מטרה: :1637תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪       475,000   סכום: 
  ₪       475,000   :סה#כ  
 199000920תקציב רגיל   ₪    150,000    : הגדלה  
  ₪    625,000   סה"כ סכום חדש:  

 
אש"ח לא התקבלה עדיין ועל מנת לא לעכב את  150** מאחר והתחייבות החטיבה להתיישבות ע"ס 

 אש"ח 150הפרוייקט, המועצה תקדם את ההקצבה ועם קבלת ההתחייבויות תחזיר את ההקצבה בסך 
 לסעיף תקציבי ממנו נלקחו. 

 
 

 תכנון בטיחות בדרכים ביישובים  )שינוי( מטרה: :1668תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪       250,000   סכום: 
 משרד התחבורה  ₪         60,000    

  ₪ 310,000   :סה#כ  
 האפוטרופוס הכללי  ₪      70,000    : הגדלה  
  ₪    380,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 

 בית ספר ממלכתי דתי 'הקמת שלב ב  (שינוי)  מטרה: :1616תב"ר 
 מפעל הפיס   ₪ 4,802,560   סכום:  

 הכנסות ממכירת מכרזים  ₪         4,000
 קרנות הרשות  ₪  3,000,000     
  ₪ 7,806,560   :סה#כ  

 199000920תקציב רגיל   ₪      0,00030    : הגדלה  
  ₪    8,106,560   סה"כ סכום חדש:  

 
 

תוספות בגין בנייה שמשרד החינוך (דרך מפעל הפיס) מקצה בסוף הפרוייקט (קרקע סלעית, מרחק  הסבר:
לולים בתוך וכו') נלקחו בחשבון בטעות כמקור תקציבי נוסף. בבדיקה שערכנו מתברר כי כספים אלו כ

 .מיליון) 4.8ב (הסכום שמפעל הפיס תקצ
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 יבילים לקליטה בניצנה 15  (שינוי)  מטרה: :1656תב"ר 

 הסוכנות היהודית  ₪ 1,800,000   סכום:  
 משרד הבינוי והשיכון  ₪    600,000

 קרנות הרשות  ₪  1,680,000     
 הכנסות ממכירת מכרזים  ₪         4,000     
  ₪  4,084,000   :סה#כ  

 החטיבה להתיישבות  ₪      0001,277,    : הגדלה  
  ₪      5,361,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 *  חברי מליאה ביקשו לקיים הצבעה בנפרד אולם לאחר הסבר הוסרה ההצעה מסדר ההצבעות 

 בנפרד   1725 ***חברי המליאה מבקשים להצביע על תב"ר
 

 נמנע 1בעד ,  9ברוב  ו אושרהתב"רים  החלטה:
 

  2ים ענמנ  3נגד    5: בעד 1725תב"ר  החלטה 
 

     :  נוספים כספיים נושאים )ב

 
 לתקציב ועד מקומי רביבים 3אישור שינוי  .1

 ש"ח. 1,710,592תקציב נוכחי : 
 ש"ח. 1,860,592תקציב לאחר העדכון : 

 
 
 2015השתתפות המועצה בפרוייקט דרכים חקלאיות בטחוניות  .2

 ש"ח 100,000מליאת המועצה מתבקשת לאשר את השתתפות המועצה בעלות של 
 2018מקור תקציבי : רזרבה לתקציב 

 
 לכמהין  30השתתפות בחגיגות . 3

 למושב כמהין .  30לחגיגות  ₪ 30,000המועצה מתבקשת לאשר מליאה 
 תקציבי : רזרבה לתקציב מקור 

 
 הנושאים הכספיים את כל  מאשרת פה אחד:  מליאת המועצה החלטה

  
 
  לתכנון ובניה.אישור ארז לוזון כחבר נוסף ועדת  המשנה  ..7
  אושר פה אחד: החלטה  
 
 אישור המליאה למינוי מנכ"לית המועצה כנציגת רמת הנגב למועצת האשכול (נגב מזרחי ) החדשה .8
  אושר פה אחדהחלטה:  
 
אישור המליאה לקידום תב"עות באזור קמפוס המועצה , אזור התעשייה , הרחבת קבוץ משאבי  .9

 שדה , וכמהין .  
והבניה פי הנחיות החדשות של חוק התכנו ועצה שירה מור יוסף הסבירה לחברי המליאה כי עלהממהנדסת 

נדרשת מליאה המועצה לאשר כל יוזמה לקידום ותכנון  של תב"ע המקודמת באזור המועצה .  בין אם 
של מדובר לטובת פרוייקט כלכלי כמו אזור תעשייה , צציבורי , כמו קרית חינוך ובין אם מדובר בת"ב 

 יישוב . 
 ואישור התב"ע . לתכנון המליאה מבקשים לסנכרן בין אישור התב"ר חברי  
 

: מליאת המועצה מחליטה בזאת לקדם ביצוע תב"עות  באזור קמפוס המועצה , אזור להלן נוסח מוצע
 התעשייה,  קבוץ משאבי שדה , כמהין . המועצה האזורית תהיה הגוף המגיש והיוזם בתוכנית.

 
 אושר פה אחד : החלטה
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 רמת כוסית חגיגית לקראת השנה החדשהה

בשנה טובה -ואת כל תושבי המועצה  מליאת המועצה מברכת את כל עובדי המועצה ובני משפחותיהם,

 בריאות ואושר.

 

 
 
 
 

 ארז ירדני 
 

 ראש המועצה  מ"מ
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אדוה לויד
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