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 דו"ח ראש המועצה .1

אשר בחר ליטול  15שפקד את מדרשת בן גוריון והמועצה בכלל. נער בן על האסון  עדכןראש המועצה  ✓

את חייו. מקרה מצער אשר לא נדון בפרטיו אלא באירועים שקרו אח"כ. ראש המועצה רוצה להודות 

ליחידת החילוץ אשר היו חלק מצוות החיפוש העיקרי של הנער ולצערנו גם אלה שמצאו אותו, כמו כן 

 לטפל במעגלי הפגיעות. זכירת הישוב אשר פעלו בצורה מקצועית ומיטבית לצוות הצח"י הישובי ומ

של הנער הם גדולים ועל כן נדרשות מחלקות המועצה בדגש על מחלקת רווחה וחינוך  הפגיעותמעגלי 

 המועצה וגורמי הטיול השונים מלווים את המשפחה. לטפל בכל אלה אשר הושפעו מהמקרה הטרגי. 

י אירועים אשר התרחשו בחודש האחרון שהם מבצע שומר חומות מדינת ישראל מסכמת שנ ✓

וההתפרעויות בכבישים כתוצאה מאותה המערכה. בהקשר של עוטף עזה, המדינה החליטה שלא 

להפעיל את תוכנית המלונית. דבר אשר יצר כאוס ובלאגן שלם בקליטת משפחות בצורה לא מאורגנת 

שים קלטה המועצה את לירז אייזנר לתפקיחד אחראית לשמחתנו, לפני מספר חוד במועצות השונות. 

חירום אשר אמונה על תפעול אירועים מסוג זה בשיתוף מחלקת רווחה וקב"ט המועצה. ברמת הנגב 

משפחות בישובים השונים בצורה חלקה ומיטבית. אירוע שני היה אירוע  300נקלטו למעלה מ 

ים היו שריפות צמיגים ושריפת המתבן ההתפרעויות בכבישים . ברמת הנגב האירועים המרכזי

רמת נגב הצליחה לייצר שותפות של משטרת ישראל, מג"ב וחטיבת פארן לשמירה על ברביבים. 
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הצירים המרכזיים של המועצה. הועלתה הציעה להקים יחידה של מילואימניקים תושבי רמת הנגב 

בנוסף, הוקמה קבוצה בשם "חוק שהיו במג"ב בשירותם הצבאי שיהוו כוח עתודה במידת הצורך. 

וסדר" של אלופי צבא לשעבר ויועצים משפטיים שעוזרים לנו לקדם חקיקות שיעזרו לשמירה על 

 הסדר בנגב. 

תכנית לפיתוח מנהגי האזור . פרויקט של מרכז צעירים במטרה שיהיו שותפים לעיצוב -תכנית מקומי ✓

 תמונת העתיד של המועצה. 

יבים במשרד האוצר עם נציגים של משרד רה"מ לביקור ברמת הנגב. ביום חמישי מגיע אגף תקצ ✓

 ביקור חשוב במטרה להציג את צרכי המועצה. 

יש מנהל מחוז חדש במנהל מקרקעי ישראל בשם שי קרפ, ראש המועצה מקווה שנצליח לפץור  -רמ"י ✓

 את הסוגיות הרבות הפתוחות מול רמ"י. 

 

  02/05/2021 -אישור פרוטוקול  מליאה מתאריך ה  .2

 2021/05/02מיום המליאה  לפרוטוקו את מאשרת פה אחד המועצהמליאת : החלטה

את תהלכי תכניות מזכירי הישובים הציגו  –הצגת פרויקטים מבוססי תכניות עבודה בישובים  .3

תכניות העבודה הינן המשך ישיר העבודה שוועד הישוב בנה בליווי של רפי נשיא ומנכ"לית המועצה. 

. באמצעות תכניות עבודה אלו ניתן היה לקדם פרויקטים 2018של חומש המועצה שהחל בשנת 

   בישובים תוך קבלת החלטה מבוססת נתונים ותמונה רחבה של המתרחש בכלל הישובים.

 

 

  : אישור תב"רים ונושאים כספיים .4
  

  :  תב"ר אישור    (א
 

 תכנון אזור תעשייה בצומת קציעות  מטרה:  :חדש() 1840תב"ר 
 25%רשות מקרקעי ישראל ₪   668,962  סכום :   
 ₪  668,962  סה"כ:   

 
 תכנון מרכז תחבורה בקמפוס המועצה  מטרה:  :חדש() 1841תב"ר 

  199000920תקציב רגיל ₪   520,000  סכום :   
 ₪  520,000  סה"כ:   

 
 תכנון הרחבות לבתי עלמין במועצה  מטרה:  (:שינוי) 1806תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪       150,000  סכום :   
 ₪      150,000  סה"כ:   
 199000920תקציב רגיל     ₪  000,210                הגדלה   
      360,000   ₪ 

 
 תכנון פארק ניצנה  מטרה:  (:שינוי) 1791תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪       200,000  סכום :   
 ₪      200,000  סה"כ:   
 199000920תקציב רגיל     ₪  000,1,000                הגדלה   
      1,200,000   ₪ 
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 בתיכון האזוריהקמת אולם ספורט משולב   מטרה:  (:שינוי) 1723תב"ר 
 קרנות המועצה ₪       7,000,000  סכום :   
 משרד התרבות )לשעבר טוטו ווינר( ₪       6,427,600     
 מפעל הפיס  ₪      630,4,724     
 ₪    18,152,230  סה"כ:   
 מפעל הפיס₪      1,960,430                הגדלה   
 לקרן הכללית( החזרה ₪  1,960,430)   הפחתה   
      18,152,230   ₪ 

 
 יח"ד במשאבי שדה 10תשתיות ל   מטרה:  (:שינוי) 1786תב"ר 

 השתת' בעלים ₪       1,696,500  סכום :   
 משרד השיכון  ₪         362,500     
 ₪      2,059,000  סה"כ:   
 משרד השיכון    ₪  500,362                הגדלה   
      2,421,500   ₪ 

 
 

 תב"רים לפי תוכניות עבודה של היישובים
 

 הסדרת היתר לבריכת אשלים  מטרה:  :חדש() 1842תב"ר 
 199000920תקציב רגיל ₪   300,000  סכום :   
 ₪  300,000  סה"כ:   

 
 מבנה קהילה במדרשת בן גוריון  מטרה:  :חדש() 1843תב"ר 

 199000920תקציב רגיל ₪   3,642,570  סכום :   
     2,857,430  ₪ 
 ₪  6,500,000  סה"כ:   

 
 שיפוץ מגרש משולב ברביבים  מטרה:  :חדש() 1844תב"ר 

    199000920תקציב רגיל ₪   500,000  סכום :   
 ₪  500,000  סה"כ:                                         

 
 תכנון אזור תעסוקה ב  מטרה:  :חדש() 1845תב"ר 

 קדש ברנע
 199000920תקציב רגיל ₪   250,000  סכום :   
 ₪  250,000  סה"כ:   

 
  פרוייקט התייעלות במשק המים בשדה בוקר  מטרה:  :חדש() 1846תב"ר 

 199000920תקציב רגיל ₪   500,000  סכום :   
 ₪  500,000  סה"כ:   

  
 

  :  נוספות כספיות החלטות ב(
 

 ₪. 20,000של  עלותחגיגות עשרים שנה ליישוב מרחב עם. מבוקש תקציב לחגיגות ב .1
 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 

 
 ₪ 40,000שיפוץ מבני מגורים בכפר רתמים בעלות של  .2

 הועד המקומי יבצע את העבודות 
 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 
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 ₪ 54,000בעלות של חידוש מגרש הטניס במשאבי שדה  .3
 הועד המקומי יבצע את העבודות 

 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 
 

 ₪ 100,000והנגשת דרכי גישה בעלות של  מרחב עםבשכונה א' בהחלפת עצים עבודות של  .4
 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 

 
 ₪. 230,000בעלות של  שיפוצי קיץ בבתי הספר לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב .5

 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 
 

 ₪. 220,000שיפוצי קיץ בגני הילדים לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ב בעלות של  .6
 2021מקור מימון : רזרבה לתקציב 

 
 

 
 2020אישור דוחות כספיים ועדים מקומיים לשנת 

 
 2020ועד מקומי משאבי שדה הגישו את הדו"ח הכספי לשנת 

 הדו"ח הוגש ללא הערות ואושר בועדת הביקורת של הועד המקומי.
 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הדו"ח הכספי.

 
 

 אישור הרכב חברי ועדת ביקורת בועד מקומי מדרשת בן גוריון
 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הרכב חברי ועדת הביקורת

 אמיר אסטרוגנו, חגית טלמור, ג'יימס קנארק
 

 את התב"רים הנ"ל וגם ההחלטות הכספיות הנוספות. מאשרת פה אחדמליאת המועצה החלטות: 
 
 

 -2020אישור דוחות כספיים מי רמת הנגב שנת  .5

ארז ימיני הסביר לחברי המליאה את עיקרי הדו"ח . דירקטוריון חברת מי רמת הנגב בע"מ דן בדו"ח 

שירה מור  של מי רמת הנגב. 2020הדו"ח הכספי ואישור אותו . מליאה המועצה מתבקשת לאשר את 

יוסף שאושרה במליאה הקודמת כמורשת חתימה בוטלה בעקבות אי היותה חברת דירקטוריון במי 

 רמת הנגב. לא נבחר מורשה חתימה במקומה. 

ברב של  של מי רמת הנגב בע"מ  2020הדוחות הכספיים לשנת את  מאשרת מליאת המועצה   :החלטה

 נמנע. 1, 10

  

 נדחה למליאה הבאה -דוד שטרק מבקר פנים-הצגת סקר בטיחות .6

 
 

הועברה בקשה של ורד חדידה ויעקב קמחי, עובדי המועצה, לקבל  –אישורי מליאה לעבודה נוספת  .7

נושא ניגוד העניינים נבדק אישור לעבודה נוספת שאיינה באה בניגוד עניינים עם עבודתם הנוכחית. 

 מול יועמ"ש המועצה. 

 את בקשתם לעבודה נוספת. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:
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וטרינרית המועצה נקלטה תחת המנכ"לית כאשר לפי  -ארגוני מבנה–אישור המליאה לשינוי כפיפות  .8

ל אגף כיום, יש הכרח שתהיה כפופה למנה של עבודתה התפעולי ןאוגדן משרד הפנים ולפי ההיגיו

שפ"ה. אי לכך, הועברה בקשה של המועצה לחברי המליאה לאשר את השינוי בכפיפות הארגונית תוך 

 ולה. שמירה על תנאיה וההסכמים אשר נעשו מ

 את שינוי הכפיפות הארגונית.  מאשרת פה אחדמליאת המועצה החלטה: 

 

מאחר ועדין לא הגיעו להסכמות  -היטל שמירה מדרשת בן גוריון-קבלת החלטה בדבר חוק העזר .9

 סופיות, הנושא נדחה למליאה הבאה 

 

 – 2021אישור שינוי תעריף חוק עזר היטל שמירה לשנת  .10

 

 

 
 

 החלטה: 
 

לחוק העזר לרמת נגב  5מליאת המועצה האזורית רמת נגב דנה בהארכת מגבלת הגביה האמורה בסעיף 
בצורך להמשיך להעניק שירותי  ה ע( ולאחר ששוכנ"חוק העזר")להלן:  2006 –)שירותי שמירה(, התשס"ז 

גבית היטל שמירה בהתאם לתכנית השמירה שאושרה למועצה ולממן שירותי השמירה הנ"ל באמצעות 
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לחוק  5להאריך מגבלת הגביה בסעיף  פה אחד בהתאם לתעריפים המפורטים בחוק העזר, מחליטה המועצה
 לחוק העזר כך שיוחלף בנוסח שלהלן: 5ולתקן את סעיף  31/12/2021העזר עד ליום 

 
ל מליאת ( הטלת ההיטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור ש2022 ארונבי 1) ב"פהתש טבת' בכח"מיום 

 המועצה והממונה על המחוז או מי מטעמו".

 ₪ למ"ר בנוי לשנה. 5.16כמו כן יעודכן תעריף היטל השמירה בתוספת הראשונה לחוק העזר ויעמוד על 
בעקבות סיום הסכם עבודה עם הקבלן אשר בנה  -ירוק ברמה–אישור הגדלת היקף עבודה אהרון הלר  .11

את התיכון האזורי ומאחר ואת התכנון עצמו של הגינון בבה"ס עשה גנן המועצה כיום, הועברה בקשה 

( ע"מ שיתפעל 2021לאישור של הגדלת היקף העבודה של הגנן הנוכחי עד לסיום הסכם העסקה איתו )

הוציא מכרז חדש לתקופה כ"כ קצרה ויש טעם את הגינון גם בתיכון האזורי מאחר ואין טעם ל

 מלכתחילה להוציא מכרז חדש הן לתיכון והן למועצה יחד.  

מההתקשרות הנוכחית בכפוף  50%את הגדלת היקף העבודה בעד מאשרת מליאת המועצה החלטה: 

הנושא נבדק ואכן -אופציית התקשרות נוספות לבדיקה סופית האם לקבלן הנוכחי של התיכון אין

 נמנע, כל השאר אישרו.-ארז לוזון. סכם מולו נגמרהה
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אחידה  תעריפיםתהיה העלאת  2022בשנת הוצג למליאה, בהתאם להנחיית משרד הפנים צו הארנונה 
 .1.92%בשיעור של 

 
 סמוכות.חבר המליאה דוד בן לולו ביקש לקבל סקירה של הארנונה החקלאית במועצות 

 
 .2022 הארנונה לשנת צואת   מאשרת פה אחד  מליאת המועצההחלטה: 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 המועצה  מנכ"לית -הילה קפלןרשמה: 

mailto:eliezer@rng.org.il

