
 

 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 

 

  7/2019/28מתאריך  ( 8מס' )פרוטוקול מליאה 

 

לולו,   מוטי אברג'ל,  ערן עמר, צביקה טוכטרמן, רויטל ראובני , ברוריה גולדבלט,  דוד בן   משתתפים:

 יריב מילוא, מוני מרדכי.מאיה מוניץ, אליאסף פלמר, 

 .ח, צבי בן דרור, ארז לברן "דוד פלמ :חסרים

 צחי רם, ארז לוזון.  :נוכחים

 

 סדר היום 

 

 דו"ח ראש המועצה  .1

 . 30/6/2019מתאריך    2019(7אישור פרוטוקול מליאה מס' ) .2

 )מצ"ב(. –נושאים כספיים ותב"רים  .3

 מצ"ב חומר -הקמת ועדת שימור רשותית   .4

 מוזמן אילון צחור  –הצגת התבחינים לפעילות הנוער ביישובי המועצה  .5

לחוק עזר חניה שינוי לנוסח מינוי פקח בהתאם להנחיות משרד התחבורה מצ"ב דברי  2תיקון מס'  .6

 הסבר ונוסח תיקון

 מצ"ב דברי הסבר ונוסח תיקון  -מינוי פקח   – ןתיקון לחוק העזר חוק שמירה הניקיו .7

 ביקורת מדרשת בן גוריון  תסיוון וראובן לייבמן  לוועדאישור חנה  .8

 אישור הסכם קק"ל לעבודות פיתוח בשיזף. .9

 

 

 דו"ח ראש המועצה .1

למעיין היה חיוך במחלתה. , מכמהין שנפטרה לאחר מאבק ממעין עשתנפרדנו השבוע בצער ובכאב  •

ובמסגרת זו ברתית רכזת מעורבות חענק ולב גדול שהקרין על כולם. היא עבדה במרכז צעירים כ

אשתו של חבר המליאה  עשתה רבות לקידום המעורבות החברתית של הסטודנטים. מעיין היא 

  . יהי זכרה ברוך. אנחנו מחזקים את שאול והילדים אילאיל ומתןעשתלשעבר שאול 

. קיימנו כבר שני ימי הערכות אינטנסיביים בהם  0202תוכנית עבודה לשנת  תבבנייהתחלנו  •

 וכיוונון  בחינה הקדשנו חלק מהזמן לשיפור מיומנויות עבודת הצוות ועיקר הזמן הוקדש לתהליך 

הנחת  על מנת להתאים את היעדים והפעולות ולקשור אותם לתקציב.  התוכניתמטרות של 

מקרן השיפוי של משרד ₪ ליון ימ 6כ , יקוצצו עוד  020המוצא התקציבית שלנו היא כי בשנת 

הפנים. כמו כן יהיה עלינו להיערך להמלצות ועדות הגבולות שיפורסמו ככל הנראה לאחר הקמת 

 הממשלה. 

והסדרת שטחים לטובת חקלאות והתיישבות  לשחרורהסכם קרקעות חתמנו על אחר הצהריים  •

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ו הטבע והגניםרשות עם  בפתחת ניצנה 
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ההסכם מסדיר את ייעודי הקרקעות ומגדיר שטחים לטובת חקלאות ואזורי שמורות הטבע.  •

ההסכם משחרר אלפי דונמים לפיתוח לחקלאות והתיישבות ויאפשר קליטת עשרות משפחות 

 אזור ושומר על ערכי הטבע והסביבה.חדשות ל

בייזום של מחלקת נוער  עבור בני הנוער של רמת הנגבברחבי המועצה מתבצעים שני פרוייקטים  •

 :וילדים

o   משותף למחלקות המועצה, מח' נוער, שירותים  הפרוייקט , להעסקת בני הנוערתעסוקיץ

 חברתיים, אגף שפ"ה והמנכ"לית. 

o  גרפיטי ועודישל בישול, נגרות אפיה, צורפות עיצוב גרפ ייחודייםקורסים , 

o  במרבית בני הנוער במועצה לוקחים חלק באח או יותר מהפרויקטים. כשהמטרה היא לייצר חוויות

 חיוביות ומועילות שיובילו למניעה של התנהגויות לא רצויות. 

עבודה מועדפת בחינוך הבלתי פורמלי ובגיל הרך.  – דרך הנגב יקטופריתחיל לפעול  םבעוד שבועיי •

 שלב המיון עומד להסתיים.  משתתפי הפרויקט יתגוררו באשלים עשרות צעירים הגישו מועמדות ו

התקנים ) ארצי(  128. המהלך הושלם ומשרד הביטחון אישור את כל  תנועות הנוערלנושא  עדכון •

המועצה החליטו לעבוד השנה עם השומר החדש. " הפסקנו להיות ספקי  ייישובלש"ש. מרבית 

השאיפה היא  .הילדים לתנועות הנוער והמשווה היא כי תנועת הנוער יפעלו עבור בני הנוער שלנו"

קיימת ביקורת על . כי כולם יהיו באותה תנועה כדי למקסם את הפעילות אבל אין הכרח

ינה נסמכת נתונים ועובדות ולצערנו מבוססת דימויים, ההתקשרות עם השומר החדש. מרביתה א

מעבר לכך "התנועה החדשה" היא ללא שיוך מפלגתי או פוליטי,  סטיריאוטיפים וכתבות בעיתון. 

יקבלו החלטה יישובית והמועצה לא תפלה או תעדיף אף תנועה. עם זאת בסופו של דבר הישובים 

היטב איך היינו מנסים למצוא מועדי השתלמויות  לאיגום משאבים יש בפירוש משמעות ואני זוכר

מול התיכון לחינוך סביבתי וכו.. לכן ההיגיון והשכל הישר שכלל היישובים של המועצה יהיו 

ונביא את ההחלטה  2019בתנועה משותפת. התהליך שספי ואילון מנהלים יסתיים עד סוף שנת ה 

  למליאה. 

. בפני חברי המליאה הוצג גאנט משפחות חדשות 100במהלך הקיץ הקרוב אנו צפויים לקלוט כ  •

 תכנון עתודות הקליטה בישובים ) ישלח כנספח .( 

, הצורך באיזון דמוגרפי ומהו ישוב בר בהתקיים דיון על תחזית הצמיחה הדמוגרפית, גודל הישו

 קיימא. 

 . בשלבים מתקדמים להתאמת המענה למו"פ ולחקלאות באזור נמצאים –קנאביס  •

 בודקים בזהירות את כל הפרמטרים הקשורים לגידול. 

 אושרה. לא  יריב מילוא מכמהין מבקש לערוך תהליך של בדיקה מדוע תב"ע כמהין עדיין •

 

 

 30/6/2019מתאריך    2019(7אישור פרוטוקול מליאה מס' ) .2

  7פה אחד את פרוטוקול המליאה מס מליאת המועצה מאשרת החלטה: 
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 )מצ"ב(. –נושאים כספיים ותב"רים  .3
 

     :  תב"ר אישור (א

 

 
 תכנון וביצוע בית ספר תיכון  )שינוי( מטרה: :1635תב"ר 

 קרנות המועצה₪    21,600,000   סכום:  
 משרד החינוך₪     20,252,051     
 מכרזיםהכנסות ממכירת ₪           12,000     
 תרומות  ₪    3,693,306     
  ₪   43,602,913   :סה"כ  
 מקולורדו 25,000$תרומת ₪      89,214   : הגדלה  
 החזרה לקרנות המועצה₪        89,214   הקטנה  :  
 ₪     43,602,913  סה"כ סכום חדש:  

 

 
 משכונת הבנים במשאבי שדה עבודות הסטת קו קצא"א  (חדש) מטרה: :7175תב"ר 

 קרנות המועצה ₪  500,000   סכום:  
 ₪    500,000   :סה"כ  

 ₪. 250,000החלטה זו מבטלת את החלטת המליאה הקודמת להגדיל את תקציב הועד המקומי ב  •
 

  גן משחקים ברביבים  (חדש) מטרה: :8175תב"ר 
 החקלאותהרשות לתכנון ופיתוח   ₪ 000,300   סכום:  
 קרנות המועצה   ₪     34,801     
 ₪    334,801   :סה"כ  

 
  גן משחקים ברתמים  (חדש) מטרה: :9175תב"ר 

 הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות  ₪ 000,300   סכום:  
 קרנות המועצה  ₪     439,52     
 ₪    352,439   :סה"כ  

 
 זמני ועבודות פיתוח בשיזףהרחבת מחנה   (שינוי) מטרה: :1677תב"ר 

 קרנות המועצה₪       8,900,318   סכום:  
 קק"ל אוסטרליה ₪       4,757,830     
 הכנסות ממכירת מעטפות מכרזים ₪              7,300     
 ₪    13,665,448   :סה"כ  
 קרן קיימת לישראל₪         ,363,6362    : הגדלה  
 קרנות המועצה₪         2,636,363    : הפחתה  
  ₪     13,665,448   סה"כ סכום חדש:  

 

 נושאים כספיים נוספים:

 
 :במועצה הגדלת תקציב לפעילות מתנדבים

הקיימים בתקציב הביטחון ₪  15,000 -לארגון כלל המתנדבים במועצה זאת בנוסף ל₪  55,000להוסיף הוחלט 

 בגין המתמיד.

 184830780המתנדבים עובר למחלקת רווחה בסעיף כל תקציב 

 2019רזרבה לתקציב : מקור מימון של התוספת

 

 :חורשת הפלמ"ח

 עבור תכנון וביצוע מיצגים חושיים, גלעדים, לוחות הנצחה ומורשת.₪  50,000נדרש תקציב ע"ס 

 2019רזרבה לתקציב 
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 המקומיים  מרחב עם, כמהין אישור דוחות כספיים של הועדים

 הדו"חות הכספיים של ועד מקומי מרחב עם , ועד מקומי כמהין מועברים לצורך אישור מליאת המועצה

 
 לתקציב ועד מקומי משאבי שדה 2אישור שינוי 

 תקציב הועד המקומי מוגש למליאת המועצה לצורך אישור על שינוי

 

 ₪ 1,847,100תקציב ישן : 

 ₪  1,917,100תקציב חדש : 

 
 שינוי מורשי חתימה בחשבונות בית הספר נגב סיני

 מנהל בית הספר נגב סיני מר ישראל יוקל יוצא לשנת שבתון. מחליף אותו בתפקיד מר הלל מאור פלהיימר.

 

 מליאת המועצה מתבקשת לאשר שינוי הרכב מורשי החתימה

 

 מנהל בית הספר הלל מאור פלהיימר

 מנהלן דרור צומי

 יו"ר ועד ההורים לוזוןארז 

 
 

  מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנושאים הכספיים והתב"ריםהחלטה: 

 

 הקמת ועדת שימור רשותית  .4

 3נדרשת המועצה להקים ועדה לשימור אתרים  שבראשה יעמוד ראש המועצה והרכבה הוא  על פי החוק  

 שימור אתרים שישמש כיועץ  בענייניחברי מליאה, מהנדסת המועצה, ועוד חבר  הבקיא 

 המועצה תביא לאישור המליאה הבאה את שמות חברי ועדת השימור  מנכ"לית

  .מליאת המועצה מאשרת פה אחד הקמת ועדת שימור רשותיתהחלטה: 

 

 לפעילות הנוער ביישובי המועצה הצגת תבחינים  .5

אילון צחור מנהל מח' ילדים ונוער, הציג בפני חברי המליאה את עבודת המטה שנעשתה לצורך הקצאת 

והמתווה של התקציבים לפעילות הבלתי פורמלי בישובים. בפני חברי המליאה הוצג המסמך המנחה 

 הקריטריונים המסמך הוצג ואושר על יד דירקטוריון המתנ"ס  וכן למזכירים ולרכזים.  

 . 50%נציגי פתחת ניצנה מעירים שלפי המתווה הקיים, יקוצץ תקציבם ב 

תשובת ראש המועצה: פיתחת ניצנה מועדפת בצורה שאינה שוויונית מול אף יישוב. מטרת התבחינים היא 

לייצר שיוויון באופן החלוקה. במידה והמועצה תחליט להמשיך להעביר כסף ליישובי פיתחת ניצנה, ניתן 

כן צריך להבין,  לעשות זאת אבל חייבת להיות חלוקה שוויונית בשלב זה ללא קשר לזהות היישוב. כמו

שלמרות שלכאורה יש קיצוץ בתקציב אזור הפיתחה, אין שום ערובה שהכספים שהועברו במהלך השנים 

אכן בסופו של יום הגיעו לילדים. המתווה החדש מוודא שמשתמש הקצה יקבל מענה ולא לטובת מנגנונים 

 שלא תמיד אוישו. 
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 ח בהתאם להנחיות משרד התחבורהלחוק עזר חניה שינוי לנוסח מינוי פק 2תיקון מס'  .6

הסמכות להאציל את סמכויות הפקח לעובד רשות או לעובד הועד משרד התחבורה ביקש להגביל את 

 המקומי. דברי הסבר והתיקון לחוק הם חלק מפרוטוקול זה 

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התיקון לחוק העזר העמדת רכב וחנייתו החלטה: 

 

 ת איכות הסביבה ) ניקיון ומניעת מפגעים (לחוק עזר שמירתיקון  .7

המועצה מבקשת לערוך תיקון לחוק העזר כך שנוכל למנות פקח שיהיה עובד הועד המקומי שמועצה אצלה 

לו סמכויות בהתאם, וזאת על מנת ליעל את מיצוי כ"א. דברי ההסבר חוק העזר והתיקון הם חלק 

  .מפרוטוקול זה

  .העזרמליאת המועצה מאשרת פה אחד את התיקון לחוק החלטה: 

 

 

 אישור ועדת הביקורת מדרשת בן גוריון  .8

 הביקורת  תלוועד ועד מקומי מדרשת בן גוריון מבקש את אישור המועצה למינוי חנה סיוון , וראובן לייבמן 

 ם של חברי ועדת הביקורת ימליאת המועצה מאשרת פה אחד את מינויהחלטה: 

 

 אישור הסכם קק"ל לעבודות פיתוח בשיזף. .9

את ההסכם שנערך עם קק"ל לעבודות הפיתוח בשיזף. ההסכם מאשרת פה אחד מליאת המועצה החלטה: 

 הוא חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה  

 

 

 

 אדוה לויד רשמה: 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה
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