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אליעזר בן סעיד    :נוכח
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: ח ראש המועצה"דו    .1

ראש המועצה ציין את פועלו ועשייתו הברוכה  .ל"דברים לזכרו של איציק שביט ז .א
ות ציק שביט פעל בסוכנאי.  שהלך לעולמו בשבוע שעבר, ל"ז ציק שביטאישל 

שביט היה חבר שאף חיבר אותנו למספר .  ועוד,    UJCסגן נשיא , היהודית
ראש .  איש רב פעלים.  פ ועוד"מרכז החוקרים במו, ס"פרויקטים כמו המתנ

 !יהי זכרו ברוך.  בה יונצח שביט, המועצה מחפש דרך מכובדת

התארחה משלחת בראשות ראש , בשבוע שעבר :פולין, ביקור משלחת מפלונסק .ב
ראש העיר סקר התפתחות .  הביקור היה מוצלח.  פלונסק וצוות מהעירייהבעיר ה

ר עי, ימים ביקורים הדדיים בפלונסקשבעקבותיה מתקי, הקשר ומערכת היחסים
ראש המועצה ציין את חשיבות פועלם של הפולנים . גוריון-הולדתו של דוד בן

גזבר המועצה .  סקבעיר פלונ, גוריון-הקשורים לבן, בשמירת האתרים החשובים
 .ווה את הקבוצה במהלך ביקורה בארץיל

 שתכלול גם , הוצאת משלחת גדולה לפלונסק, לשנה הבאה, מתכנן, ראש המועצה
. מנהלים וחברי מליאה, עובדי מועצה

ראש המועצה סקר המצב בגבול והשפעת הארועים האחרונים  :הגבול עם מצרים .ג
 .לפעילות מלאה, כמעט, ר המסוף חז.  נראה כי המצב יציב.  במצרים

. יותראש המועצה ציין כי יש להיות ערניים ולהמשיך לבחון התפתחו
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:  20.1.2011מיום ,  1.2011' אישור פרוטוקול מס    .2

         
 אושר  פה אחדהפרוטוקול :   נערכה הצבעה       

 
: אישור תקציבי הוועדים המקומיים    .3
 

. 2011ת לאישור המליאה תקציבי הוועדים המקומיים לשנ גזבר המועצה הביא        
 

 ועד מקומי
תקציב הועד כפי 

 שהוגש
השתתפות 

 המועצה
השתתפות 
 אחרים התושבים

מדרשת בן 
 גוריון

 ₪        

3,157,000  

 ₪     

1,136,551  

 ₪                  

-    

 ₪  

2,020,449  

 לא הוגש   כמהין
 ₪        

 לא הוגש   וגש לא ה   248,379

 משאבי שדה
 ₪        

1,458,000  

 ₪        

810,000  

 ₪        

648,000  

 ₪               

-    

 אשלים
 ₪           

391,000  

 ₪        

350,000  

 ₪          

41,000  

 ₪               

-    

 שדה בוקר
 ₪           

753,288  

 ₪        

588,071  

 ₪        

150,000  

 ₪       

15,217  

 באר מילכה
 ₪           

280,748  

 ₪        

239,360  

 ₪          

13,715  

 ₪       

27,673  

 טללים
 ₪           

847,132  

 ₪        

297,865  

 ₪        

136,000  

 ₪     

413,267  

 מרחב עם
 ₪           

500,000  

 ₪        

350,000  

 ₪                  

-    

 ₪     

150,000  

 מצפה עזוז
 ₪           

193,495  

 ₪        

166,400  

 ₪                  

-    

 ₪       

27,095  

 רביבים
 ₪        

1,244,421  

 ₪        

994,421  

 ₪        

250,000  

 ₪               

-    

 קדש ברנע
 ₪           

453,495  

 ₪        

320,000  

 ₪          

72,000  

 ₪       

61,495  

 רתמים
 ₪           

478,500  

 ₪        

342,021  

 ₪          

56,479  

 ₪       

80,000  

 

 ₪        

9,757,079  

 ₪     

5,843,068      
 
 

אושרו פה אחד התקציבים :    נערכה הצבעה       
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 : 2011אישור תקציבי הפיתוח     .4

ובהכנת התקציב נלקחו בחשבון , בחודש האחרון נפגש ראש המועצה עם ועדי הישובים       
כפי  , ל ישובגם הבקשות של הישובים לגבי סדרי עדיפויות של פרויקטים שונים בכ       
ראש המועצה ציין כי חשוב לסיים פרויקטים בצורה  .  עם ראש המועצהסוכם ש      
. די למנוע בזבוז כספיםכ –מסודרת       

 
. טוב היה אם החברה הכלכלית הייתה מנהלת הפרויקטים, לדעתו  :יצחק לוי      

 
מציין כי רוב הוועדים אינם מסוגלים לבצע פרויקטים וכי זה לא תפקיד  :ראש המועצה      
. אך לטובה היא שהמועצה אחראית על בצוע הפרויקטים,  ולכן .החברה הכלכלית      

       

מספר 
ר "תב

 במועצה
/    חדש
 ר "סכום התב פרוייקטים  שינוי

אחריות 
על 

 הערות הביצוע

 הנדסה 150,000 ₪ פיתוח כיכר בקדש ברנע חדש 1372
לסכום זה תתווסף תרומה של 

 י המועצה"ביצוע ע ₪  - 150,000

 חדש 1373
שיפוץ והצטיידות מוסדות 

 400,000 ₪ ציבור בקדש
ועד 

 מקומי
תכנית מפורטת ויפתח הועד יתן 

 רים מתאימים"תב

 ? 600,000 ₪ עבודות פיתוח בכמהין חדש 1374

יתקיים דיון נוסף עם הועד על מנת 
לסכם את הפרוייקטים שיבוצעו ועל 

 .ידי מי

 ? 580,000 ₪ עבודות פיתוח בבאר מילכה חדש 1375

יתקיים דיון נוסף עם הועד על מנת 
לסכם את הפרוייקטים שיבוצעו ועל 

 .ידי מי

 חדש 1376
שיפוץ מלתחת הבריכה 
 ניצנה 300,000 ₪ ומבנים ציבוריים בניצנה

י ניצנה על פי הנחיות "לביצוע ע
 הסוכנות היהודית

 חדש 1377
בניית שרותים בבריכה 

 הנדסה 600,000 ₪ באשלים

במידה ויהיו , לאחר ביצוע הפרוייקט
עודפים  הם ינוצלו ושיפוץ צנרת 

 .ומגרש

 500,000 ₪ בודות פיתוח בטלליםע חדש 1378
ועד 

 מקומי
הועד יתן תכנית מפורטת ויפתח 

 רים מתאימים"תב

 810,000 ₪ עבודות פיתוח בשדה בוקר חדש 1379
ועד 

 מקומי
הועד יתן תכנית מפורטת ויפתח 

 רים מתאימים"תב

 200,000 ₪ עבודות פיתוח במדרשה ועד חדש 1380
ועד 

 מקומי
פתח הועד יתן תכנית מפורטת וי

 רים מתאימים"תב

 חדש 1381
תכנון וביצוע כביש 

   הנדסה 800,000 ₪ השבלולים

   הנדסה 350,000 ₪ שיפוץ מועדון במרחב עם חדש 1382

   הנדסה 350,000 ₪ פיתוח וגינון במרחב עם חדש 1383

 חדש 1384
עבודות פיתוח במשאבי 

 877,000 ₪ שדה
ועד 

 מקומי
הועד יתן תכנית מפורטת ויפתח 

 רים מתאימים"תב

 800,000 ₪ עבודות פיתוח ברביבים חדש 1385
ועד 

 מקומי
הועד יתן תכנית מפורטת ויפתח 

 רים מתאימים"תב

 710,000 ₪ עבודות פיתוח ברתמים חדש 1386
ועד 

 מקומי

ח עבור "אש 600ס "תבר פנימי ע
תבר פנימי + שיפוץ מבני קליטה

ח להחלפת גגי "אש 110ס "ע
 אסבסט

 חדש 1387
בודות פיתוח בחוות ע

 על פי אישורים בכתב של מוסקוביץ מוסקוביץ 250,000 ₪ בודדים

      

 לפי תכנית רב שנתית של הביטחון מוטי 600,000 ₪ שיפוץ מקלטים ביישובים חדש 1389

 על פי סקר שיבוצע מוטי 520,000 ₪ מערכות כיבוי אש בועדים חדש 1390

   הנדסה 850,000 ₪ עבודות תכנון במועצה חדש 1391
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   הנדסה 300,000 בית עלמין בקדש ברנע חדש 1392

   הנדסה 500,000 מיזוג אולם כדורסל אזורי חדש 1393

   הנדסה 500,000 מקווה ברתמים שינוי 1314

 חדש 1394
עבודות להקמת מרכז 

   ערן 200,000 צפרות

 חדש 1395
שיפוץ והתאמת מבנים 
   הנדסה 200,000 ציבוריים במרכז האזורי

 חדש 1396
החלפת גגות אסבסט 

   הנדסה 300,000 במרכז אזורי

       ₪12,647,000     

 
     :החלטה

    תקציבי תוכניות הפתוח אושרו:   נערכה הצבעה
   1:נמנע    15הצביעו : בעד

    קרן כללית: מקור מימון

      

    :של עזוז 2011הגדלת תקציב רגיל 
 מוצע להגדיל את התקציב הרגיל של הועד, נויים הארגוניים בעזוזבעקבות השי

 .במקום תקציב פיתוח₪  300,000 -ב 
: 2011הגדלת הקצבת למחנה טלי לשנת 

על פי הרשימה שהועברה אל . ₪ 400,000למחנה טלי אושרו עבודות פיתוח בסך של 
פרוייקט אחד המועצה רוב העבודות הם רכישת חומרים לשיפוצים שונים ולא ביצוע 

אנו מגדילים את ההקצבה השנתית הרגילה , (ב"הרצ)לכן על פי בקשת מחנה טלי , גדול
 .₪  400,000 -של מחנה טלי ב

     :החלטה
 -ב עזוזהגדלת תקציב  מאשרת פה אחד מליאת המועצה 

  .למחנה טלי₪  400,000 -ו ₪ 300,000
    קרן כללית: מקור מימון

 
  :רים"תבאישור    .5

: רים להלן"גזבר המועצה הביא לאישור המליאה התב      
  

 סטטוס שם התבר תבר
סכום התבר 
 ח"בש לפני השינוי

הערות 
והסברים 

 נוספים

 17,856 100,000 שינוי הנגשה בבתי ספר 1358

העברה 
מקרנות 
הרשות 
לסגירת 

 התבר

1189 
הקמת מעונות יום במדרשת שדה 

 44,934- 2,196,500 שינוי בוקר

עברה ה
לקרנות 
הרשות 
וסגירת 

 התבר
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1293 
הקמה ושיפוץ מבני חינוך וציבור 

 50,495 580,000 שינוי ברתמים

העברה 
מקרנות 
הרשות 
לסגירת 

 התבר

 63,777 720,000 שינוי עבודות פיתוח בשדה בוקר 1327

העברה 
מתבר 
1290 

1290 
תשתיות לשכונה חדשה בשדה 

 63,777 750,000 שינוי בוקר

העברה 
ר לתב

1327 

 
 

. ל"ם הנ"התברי מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 
 : 2010 – 4ח רבעוני "אישור דו   .6

. וענה לשאלות חברי המליאה,  2010הגזבר סקר הרבעון הרביעי לשנת       
 

פה אחד אושר   2010 – 4' מסהתקציב הרבעוני :    נערכה הצבעה      
 
 :כבוי אש  .7

ראש           .  בנושא מוכנות לאירוע שריפה, מישובים שונים, תהיו פניו :ראש המועצה      
לגבי מהו הציוד     המועצה מדגיש את חשיבות הנושא ומדווח כי הרעיון הוא לערוך סקר       
, בישוב גדול יחסית, בבדיקה שנערכה.  עמדות כבוי וכדומה, זרנוקים: כמו, הנחוץ      
. ₪ 50,0000-ד כבוי תהיה בסך של כנמצא כי ההוצאה לרכישת ציו      

 
בנושא תחנת כבוי משותפת , ראש המועצה דיווח כי נרקם שיתוף פעולה עם רמת חובב     

 
. שישתתף בקורס משותף בנושא כבוי אש, הציע כי כל ישוב ישלח מתנדב : תומר פריאל    

 
 

: הדרום  מחוז–מחוזית לתכנון ובניה  עדה בנושא ווהחלטות עדכון  .8
 

שור נקיטת הליכים משפטיים כנגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון אי
' מחוז דרום בעניין דחיית תוכנית פתחת ניצנה מס -ובנייה

67/101/02/20; 
 

לאחר שחברי המליאה עודכנו בעניין החלטת הועדה המחוזית לתכנון  :החלטה
' נה מסהדוחה למעשה את תוכנית פתחת ניצ 06.12.2010מחוז דרום מיום  –ובנייה 

       מליאת המועצה האזורית רמת הנגב , במתכונתה הנוכחית 67/101/02/20
נקיטת הליכים משפטיים על מנת לבטל את ההחלטה האמורה   מאשרת פה אחד

ובכלל זה הגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה כנגד ההחלטה דלעיל וכל הליך 
.  שיידרש
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יים אזרחיים  כנגד החלטת הועדה המחוזית אישור נקיטת הליכים משפט

' מחוז דרום בעניין דחיית תוכנית פתחת ניצנה מס -לתכנון ובנייה
67/101/02/20; 

 
מחוז דרום  -התקבלה החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובנייה 06.12.2010ביום 

ההחלטה האמורה התקבלה ; 67/101/02/20' הדוחה את תוכנית פתחת ניצנה מס
ומבלי שיהיה בפני , או עקב טעות או הטעייה ותוך ניגוד עניינים/שלנות ולכאורה בר

חברי מליאת הועדה המחוזית כל הנתונים העובדתיים להכרעה ומבלי שהמועצה 
 ; נגב יכלה להיערך ולהגיב לה מבעוד מועד-האזורית רמת

ב ולציבור נזקים "לוועדה לתו, ההחלטה דלעיל הסבה למועצה האזורית רמת נגב
;  יםרב

ובכלל זה ירדו לטמיון משאבים כלכליים ואנושיים וכן כספי ציבור  אשר הושקעו 
; בתוכנית על ידי המועצה במשך כעשר שנים

מליאת המועצה האזורית רמת הנגב   ,  לאחר שחברי המליאה עודכנו בעניין:החלטה
, דרום –נקיטת הליכים משפטיים אזרחיים כנגד הועדה המחוזית  מאשרת פה אחד

בגין הנזקים שנגרמו למועצה האזורית רמת , לרבות  עובדי וחברי הוועדה המחוזית
     .    נגב עקב הכשלים שבמתן ההחלטה דלעיל
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וציין חשיבותה ופועלה המבורך של , מנהל המכינה, ראש המועצה הציג את יואב דוניץ
והתקוה היא שעם , לצבאטרם גיוסם , ציוני בקרב בני נוער/המכינה בתחום החינוכי

. תום שרותם יחזרו ויתיישבו בנגב
 

, תקציב המכינה הגיע למועצה אחרי אישור תקציבה של המועצה, מפאת סיבות מגוונות
בסך של , לאשר תוספת לתקציב המכינה, מבקש ראש המועצה מחברי המליאה, ולכן

62,000 ₪ .
 

. כניותיה העתידיותאת פעילות המכינה ותו, יואב דוניץ תיאר בפני המליאה
 

.  ח"ש 62,000בסך  תוספת תקציב למכינה פה אחדאושר :  נערכה הצבעה
 2011 רזרבה לתקציב:  מקור מימון 
 

                
 
 

, שמואל ריפמן         
ראש המועצה                     

רבקה שולברג : רשמה
 
 


