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 דוח ראש המועצה .1

פתיחת שנת הלימודים תש"פ: פתיחת שנת לימודים היא אירוע משמעותי אך היום התרחש ברמת הנגב 

פתחתנו לראשונה את התיכון האזורי. כנגד כל הסיכויים ובזכות התגייסות יוצאת דופן  –אירוע היסטורי 

ד החינוך , של כל השותפים מתוך המועצה והגורמים מחוץ למועצה כמו חברת החשמל , חברת בזק , משר

יועצים וקבלנים שלא חסכו כל מאמץ הצלחנו להגיע למעמד היסטורי. ראש המועצה מביע את הערכתו 

תמיכתם לאשר בקשות לקידום מימון מתקציבי המועצה כדי לא לעכב ביצוע לאמון שנתנו חברי המליאה ב

. הבוקר התקיים עד אשר נקבל את התקציבים ממשרד החינוך והתרומות שגויסו למען הקמת התיכון 

 טקס צנוע ומרגש לפתיחת שנת הלימודים 
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תלמידים בכיתות ט וי' .והוא בית ספר צומח. אירוע פורמלי יתקיים אחרי החגים .  22התיכון האזורי מונה 

 על ידי מנהלת אגף חינוך וקהילה בהמשך.  רעוד על בית הספר יימס

  מנהל חדש, הילל מאור,  שהחליף את ישראל לראשונה נפתחה חטיבת בינים בבית הספר נגב סיני, עם

 יוקל שיצא לשבתון .

 סקר שביעות הרצון שהתקיים במהלך הקיץ יוצג בפני חברי המליאה במליאה של אוקטובר 

  112   ייקלטו  6משפחות נקלטו בישוב שיזף ועד  7משפחות חדשות נקלטו בכלל יישובי המועצה מתוכם

 במהלך החודשיים הקרובים

 

 . 28/7/19מתאריך  8פרוטוקול מליאה אישור   .2
 

 8מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מס' החלטה: 

 

 JNFאוסטרליה והכינוס השנתי של   JNFאישור נסיעת ראש המועצה לאירוע ההתרמה המרכזי של  .3

 ארה"ב . 

ראש המועצה הציג בפני חברי המליאה את הנושאים והמטרות לנסיעתו לאוסטרליה שם יתקיים כנס 

. לאחר מכן בו יוצג פרוייקט התרמה חשוב של מבנה קהילה בקדש ברנע  JNFההתרמה השנתי של 

בוושינגטון . בפני חברי המליאה  JNFימשיך לארה"ב למפגש עם קהילות השותפות ולכנס השנתי של 

 ה התוכנית וכן חוות דעת היועץ המשפטי של המועצה .הובא

 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את נסיעת ראש המועצה . החלטה: 

 

 . 31/12/12עד  1/2/12אישור תקציב שוטף של התיכון לתקופה  .4

גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את פרטי התקציב שהובא בפניהם לקראת המליאה . 

מדובר באתגר חדש ומורכב שעומד בפני המועצה על מנת לגייס את המקורות למימון הפעולות 

 . 2112השונות . נדרשת החלטת מליאה על מנת להוסיף את התקציב הנ"ל למסגרת תקציב 

יתקבלו  2112ופים כי התקציבים ממשרד החינוך בגין החודשים של אליעזר מציין כי אנחנו צ

חברי המליאה שאלו שאלות הוא כבר יהיה חלק מתקציב המועצה .  2121בשנת . 2121בתחילת 

 .הבהרה וקיבלו תשובות . לאחר דיון התקבל החלטה 

התקציב התקציב לשנת הלימודים תש"פ נבנה ע"י היועץ שמלווה את הקמת התיכון מתחילתו. 

. התקציב תלמידים בכיתות ט' ו י'  21כאשר בשנה זו יש  28/8/12 -לשנת תש"פ עודכן על ידו ב

כאשר על פי אותו תקציב הכנסות הורים ומשרד החינוך  ₪ 3,446,213החזוי לשנת לימודים זו הינו 

לשנת  ומכאן שהמועצה אמורה להעביר מההכנסות הפנויות שלה ₪ 2,176,554יהיו על פי התחזית 

סך של  2919עבור השלישון האחרון של שנת תקציב לתיכון. מתוך זה  ₪ 1,262,642לימודים זו 

 .2112תקציב המועצה יעודכן לקראת תום שנת  מקור המימון: רזרבה לתקציב. - ₪ 623,214

בשבוע שלאחר קיום המליאה התקבל אישור משרד החינוך על תקציב המוחזקות ועל כן  -עדכון
 351,111₪תתפות המועצה תקטן בכ שה
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  :החלטה

לתקופה תקציב התיכון השתתפותה באת  מליאת המועצה מאשרת פה אחדלאור ההסברים הנ"ל 

  .2112: רזרבה לתקציב מקור מימון - ₪ 423,216בסך של  12-12-31ועד  12-2-1

 

על מבנה  םוהתקנת פאנלים סולאריי וולטאי-חברת החשמל לייצור חשמל פוטו –הסכם מועצה  .5

 ב"ס נגב סיני ובית גיל הזהב:

ראש המועצה הסביר המועצה מקדמת ייצור חשמל ירוק לטוב חיסכון תקציבי של הוצאות החשמל  

שנים . מדובר בחיסכון תקציב ויישום מדיניות של קידום 7. החזר ההוצאות נפרס על פני כ 

 קיימות. 

את ההסכם ) ההסכם הוא חלק בלתי  נפרד  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 מפרוטוקול זה 

 

 אישור תב"רים והחלטות כספיות.   .4

 גזבר המועצה הציג את הנושאים .  

     :  תב"ר אישור (א
 
 

 תכנון קריה קהילתית במרחב עם  )חדש( מטרה: :1749תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪ 111,111   סכום:  
  ₪   111,111   :סה"כ  

 
 להלן( 11)הסבר בסעיף   רכבים 2רכישת   )חדש( מטרה: :1741תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪ 241,111   סכום:  
  ₪ 241,111   :סה"כ  

 
 החלטה:

הווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול פרוטוקול ועדת רכב מ מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים הנ"ל.
 להלן. 11זה בסעיף 

 
 כספיות:ב. החלטות 

 אישור דוחות כספיים של הועד המקומי רתמים
 טרם הגישו דוחות כספיים : קדש ברנע

 
 1766הגדלת תקציב תב"ר 

 לשיפוץ אשקוביות.  ₪ 12,867 –לשיפוץ הבריכה ו  ₪ 61,673מבוקש להוסיף 
 : קרן כלליתמקור מימון של התוספת

 
 קידום מימון לועד מקומי מרחב עם:

 ע"ח תקציבים המגיעים ויגיעו לו מהמועצה. ₪ 121,111מימון של הועד ביקש קידום 
מטרת המימון לרכוש מבנים יבילים שבישוב מעמידר במחיר סימלי בו בזמן שכרגע הישוב מחוייב 

  לחודש. ₪ 11,111 -בגין אותם מבנים בשכר דירה של כ
 הישוב נתן שלושה צ'קים לקידום המימון 

ל האם קידום המימון שהמועצה מעניקה מדי פעם לועדים דוד בן לולו , חבר המליאה שא*
יות של סוגית הריבית ועברי המליאה מבקשים לבחון את המשממקומיים הוא נושא ריבית . ח

 לבקשות קידום מימון.
 

 . הנ"לאת הנושאים הכספיים  מליאת המועצה מאשרת פה אחד: החלטה
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 תעשיה אורון הסכם שיתוף פעולה רמת הנגב מרחבים להקמת אזור . 7

, את הרציונל העומד מאחורי הסכם זה. רמת הנגב ומרחבים חבשוש הציג בפני חברי המליאה עוזי

נפגעו קשות מביטול עיר עולים . על פי הכללים נדרש הסכמים של רשויות להקמת אזור תעשיה 

בים. משותף . אזור אורון מתאים להקמת אזור  תעשיה לתעשיות עתירות שטח שאינן בקרבת ישו

אנחנו נמצאים בתחילת התהליך וההסכם עוד מחייב אישור משרד הפנים ואישור של עוד גורמים 

רבים . התקיים דיון. הובהר לחברי המליאה כי אנחנו רק בתחילת התהליך וכל התקדמות תובא 

 בפניהם. 

את ההסכם עם מועצה אזורית מרחבים ההסכם הוא  מליאת המועצה מאשרת פה אחדהחלטה : 

 .חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה 

 

 מתיישב   –מועצה + מועצה  –אישור הסכם פיתוח תשתיות: באר מילכה  .8

  מתיישב –מועצה + מועצה  –אישור הסכם פיתוח תשתיות:  שדה בוקר  .9

מהנדסת המועצה הסבירה לחברי המליאה את הרציונל והמהות של ההסכמים הללו . לנוכח ניסיון 

טובת להיכנס בנעלי המועצה ולממן קידום מימון ל JNFהעבר הצלחנו לגייס את קרן הדיור של 

. מדובר בצעד משמעותי ביותר עבור המועצה מכיוון מימון עלויות הפיתוח בישובי רמת הנגב

שבניגוד למצב הנוכחי בו המועצה מקדמת מימון, לפעמים של שנים, לביצוע עבודות הפיתוח 

, בהתאם לקצב הקליטה שהישוב   JNFלבנייה, הסכמים אלה מאפשרים מימון ביניים  על ידי 

 החליט עליו. 

 .המשך צפוי כי משאבי שדה יצטרפוכרגע מדובר על באר מילכה ושדה בוקר , ב

ההסכמים הם חלק .  2ו  8את שני ההסכמים בסעיפי  מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה :

  בלתי נפרד מפרוטוקול המליאה

 

  והתחייבות בלתי חוזרת של המועצה לרמ"י עבור הרחבה במרחב עם:אישור תצהיר  .11

דורשת מהמועצה לחתום על המסמך הנ"ל . לאחר בירור הנושא של  בניגוד למצב עד היום, רמ"י

 ראש המועצה עם הגורם הרלוונטי ברמ"י מומלץ לחתום על החוזה.

התצהיר המהווה חלק בלתי נפרד את נוסח  מליאת המועצה מאשרת פה אחד החלטה :

 .מפרוטוקול זה

 

 אישור פרוטוקול ועדת רכב. .11

מנכ"לית המועצה הציגה את החלטת ועדת הרכב . במענה לשאלת חבר המליאה לנושא אפשרויות 

 ייבחן שוב.  2121הליסינג, הובהר כי הנושא נבחן מחדש בכל פעם. לקראת 

   שהינו חלק בלתי נפרד מפרוטוקול את פרוטוקול ועדת הרכב )  מליאת המועצה מאשרתהחלטה :  

  זה (              

 . לאישור שמות חברי הועדה לשימור , יו"ר ערן דורון , שירה מור יוסף , ארז לוזון , מוטי אברג'י . 12

 את חברי ועדת השימור  מליאת המועצה מאשרת פה אחדהחלטה :  
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 אישור מועמדות ד"ר נירית פורטוגז כמועמדת  מטעם הציבור לעמותה למען התושב  .13

  את מועמדותה של ד"ר נירית פורטוגז לעמותה למען  מליאת המועצה מאשרת פה אחדהחלטה : 

  שב.התו

 

 אישור אילון צחור כמועמד עובד ציבור לעמותה למען הספורט  .16

 את אילון צחור כמועמד בעמותה למען הספורט  מליאת המועצה מאשרת פה אחדהחלטה :  

 דיווח פתיחת שנת הלימודים  .11

וחינוך הציגה את נתוני פתיחת שנת הלימודים במספרים , מנהלת אגף קהילה ד"ר ספי מלכיאור

בכל מוסדות החינוך , וכן הציגה את התמות המרכזיות לפיהן פועלת המערכת החינוך ברמת הנגב 

 .  המלידה ועד סיום התיכון .לפרוטוקול זה מצורפת המצגת שהוצגה בפני חברי המליא

  המצגת מצורפת לפרוטוקול זה

 והערכה לעשייה החינוכית הערכית המתקיימת ברמת הנגב  ענייןחברי המליאה הביעו 
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