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  דו"ח ראש המועצה .1
בני נוער  600 - היה גדוש ומלא פעילויות בעיקר לבני הנוער של המועצה . למעלה מ  הפסח

 ת . והשתתפו במחנות ברחבי הארץ וחזרו הביתה מלאי חווי
במהלך ימי חול המועד היתה תנועה תיירותית ערה מאוד ואף נרשמו פקקי תנועה בכביש 

בעזה , אישר אלוף הפיקוד את  . תושבי ישראל מגלים את הנגב. למרות המצב הביטחוני 40
אלף איש טיילו לאורכו. פתיחת הכביש בהחלט  15. על פי גורמי הצבא כ  10פתיחת כביש 

מעודדת את מגמת היזמות התיירותית והרחבת היצע אטרקציות ומוצרים תיירותיים 
 נלווים באזור פיתחת ניצנה. 

גניבה ממטילים בחג . צריך לציין לצערנו גם את ההיבט השלילי חווינו . אירו מספר אירועי 
 את התגובה המקצועית של אורגן רמת הנגב שאיתר במקרה אחד את הרכוש הגנוב.

 
במעמד שר השיכון האלוף במיל יואב ביום שני יתקיים עבודות פיתוח בישובי המועצה 

 104ברתמים טקס לציון גמר עבודות הפיתוח של שלב א וב' בישוב הקבע המונה גלנט 
שנים נראה את מרבית  3. כל חברי המליאה מוזמנים לבוא . הצפי הוא כי בתוך  יחידות

 הבתים בנויים. 
ל גם באשלים יש התקדמות משמעותית בעבודת הפיתוח שנעשות בישוב . בזמן הקרוב יח

 גם שיקום הגינון. 
יחידות במחיר 32יחידות דיור במדרשת בן גוריון מהם  86ממתינים למכרז ר.מ.י לשיווק 

 .למשתכן בבניה רוויה
 

, חזרה ממש בערב החג . ייחודה של המשלחת הפעם היה כי משלחת מועצה לפלונסק
משפחות של תורמים ידידי רמת הנגב מלאס ואגס . מעבר לחוויה  2השתלבו בה  

העוצמתית של הביקור בפולין , חווה חברי המשלחת מזג אוויר קפוא שלא ציפו לו ובוודאי 
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הרגשית .ארז ירדני , חבר מליאה שהיה בביקור סיפר לחברי המליאה העצים את החוויה 
על החוויה האישית שלו מהביקור והקשר לסיפור ההיסטורי של משפחתו . ארז ציין כי " 
 מה שרמת הנגב עושה הוא שימור אקטיב לזיכרון . חושב לשמור את המסורת ולטפחה" .

 
וגית מהגרי העבודה, שלחתי מכתב לנוכח הודעות הממשלה הסותרות בס – מתקן חולות

לראש הממשל ולשר הפנים במהלך החג על התנגדות המועצה לפתיחת מתקן חולות 
 במתכונת הקיימת של מתקן שהייה פתוח . נעשה ככל שניתן על מנת למנוע זאת .

 
אריאל יוצר ממשרד האוצר מתוכננת פגישה עם לאפריל  22ב  תוכנית כלכלית למועצה

הפגישה היא המשך של ביטול סיווג עיר עולים . בהכלכליות על רמת הנגב לדיון בהשלכות 
על הפער התקציבי שנוצר עקב לפגישתנו עם שר האוצר ומטרתה לבחון הצעות שיגשרו 

ההחלטה. בשיתוף עם מוא"ז חבל אילות אנחנו מקיימים פעילות ציבורית נמרצת להביא 
תוכנית הזנקה ממשלתית לפיתחת רבות לפריצת דרך ליצירת הזדמנויות כלכליות למועצה 

 אזור . השל והאתגרים הביטחונים והכלכליים ,  ניצנה לאור הצרכים
 

אנחנו מתחילים את ההערכות לשנת הלימודים הקרובה . אנחנו  -הערכות לשנת הלימודים 
כבר יודעים על מחסור אדי של מטפלות לגיל הרך ולגנים בכל ישובי המועצה . הטלתי על 

מנכ"לית המועצה לרכז צוות משימה למציאת פתרונות חדשניים להתמודד עם מחסור זה . 
 חברי המליאה ונציגי הישובים מוזמנים לסייע .

 
יש הכרח לערוך הסדרה של אתר אשלים על מנת להמשיך  – אתר הפסולת אשלים

חשד ולהפעילו. כמו כן מפעיל האתר הנוכחי נמצא בחקירת המשרד להגנת הסביבה בשל 
לכאורה בדיווח לא מהימן . כמו כן תוקפו של המכרז עמו הסתיים.  במקביל קיימת 

מורכבות בהסדרת האתר הן בשל בעיות סטטוטוריות והן בשל אי עמידה בתנאי רישוי 
עסקים שנעשות מחמירות ומחייבות השקעות . כדי להתמודד עם הסוגיות המורכבות 

במכרז הפעלה חדש להפעלת האתר . אנחנו  ולהתחיל לפתור את הפלונטר יצאה מועצה
מודעים לקשיים במכרז ומנסים לתת תשובות לשאלות שיאפשרו להגשת הצעות ראויות  

 נמשיך ונעדכן  –למפעיל אתר . 
 

דיווח ראש המועצה כי  40בעקבות שאלת חברי המליאה לגבי עבודות בכביש  40כביש 
שות כחלק מההכנות לאירוע האופנים עבודות הסלילה המתבצעות כיום על ידי נ.ת.י נע

השני בחשיבותו בעולם הג'ירו דאיטליה שיעבור באזורנו בתחילת מאי.  סיום העבודות 
 מהנדסתכולל סלילת השוליים המהווים היום בעיה בטיחות יסתיימו עד תחילת מאי . 

המועצה עוקבת מקרוב . בנוסף דיווח ראש המועצה כי בקרוב עתיד לבקר באזור שר 
חבורה והמועצה תציג לפניו את הצורך החיוני בהרחבת הכביש בין עיר הבה"דים הת

 לצומת טללים .
 
 04/03/2018מתאריך  03/2018אישור פרוטוקול  מליאה מספר   .2

 את פרוטוקול הישיבה הקודמת. מאשרת  פה אחד: מליאת המועצה החלטה 
 
 הנחה מארנונה לחיילי מילואים  .3

משרד הפנים העביר הצעת חוק המאפשרת לרשויות לתת הנחה מארנונה לחייל מילואים 
בשירות פעיל . הבחירה באם לתת הנחה זו נתונה בידי הרשויות . ראש המועצה סבור 

 מבקש את אישור המליאה 
מסכום הארנונה  %5הנחה בשיעור של עד מתן  מליאת המועצה מאשרת:  הצעת החלטה

 .ותה שנת הכספים על מחזיק בנכס  שהוא חייל מילואים פעילהכללית שהוטלה בא
  0 –, נמנעו  3, נגד 10בעד 
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 אישור חוזה השאלת אוסף עזרא אוריון למועצה  .4

עזרא אוריון  היה תושב המועצה ( מדרשת בן גוריון ) ממקימי בית ספר שדה  הסבר
והתיכון לחינוך סביבתי , פסל ידוע בארץ ובעולם . נפטר לפני שנתיים . אוסף יצירותיו 

נמצא בגלריה במדרשת שדה בוקר. עלמנת לקלב תמיכ מהמדינה יש להעביר את האוסף 
מבקשת להשאיל את האוסף למועצה האזורית לאחריות הרשות המקומית . משפחת הפסל 

. לא נדרשת השתתפות כספי או עלויות .   נערך חוזה השאלה בין המועצה למשפחה ( 
 מצורף ) ראש המועצה מבקש את אישור המליאה לחוזה 

 : מליאה המועצה מאשרת את חוזה ההשאלה בין משפחת אוריון למועצה .  הצעת החלטה
 אושרה פה אחד לאישור חוזה ההשאלה : הצעת ראש המועצה  החלטה

 
 טיפול נקודתי לשיזף  .5

: לאור היותו של שיזף גרעין חדש המצריך טיפול מיוחד, מבקש ראש המועצה את הסבר
אישור מליאת המועצה להגיש את הישוב שיזף לקול הקורא של החטיבה להתיישבות 

 , כישוב בטיפול נקודתי .2017-2018לשנים 
המועצה רואה חשיבות גדולה בהשקעה מידית בהרחבת המחנה  מליאתהצעת החלטה 

הקיים במבנים נוספים לקליטת משפחות, כמו גם ליווי הקהילה בתהליכי בינוי קהילתי 
ובניית הסכמות לקראת יישוב הקבע.  פעולות אלה הם שיניחו בסיס איתן להגדלת הישוב 

 ולהפיכתו לישוב קבע בנגב.
 : אושרה פה אחד החלטה

 
 למדינה .  70וכנית אירועים במועצה לשנת ה ת .6

רכזת התרבות נלי בנטל הציגה בפני חברי המליאה את תוכנית האירועים המתוכננים. 
התוכנית גובשה ביחד עם רכזי התרבות של הישובים . ניתן דגש ותשומת לב כי האירועים 

המליאה העירו את יתנו מענה לכל קשת הגילאים במועצה ויכלולו גיוון ערכי. חברי 
 ם וחלק מהן יוטמעו כבר בתכונית הקיימת ( מצורפת מצגת התוכנית) כהערותי

 
  2017לשנת  4דו"ח רבעון  .7
 .  4רבעון  – 2017נת לשגה בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני יזהר שוקרי , הצ 

 נערכה הצבעה .
  2017לשנת   4את  דוח רבעון  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה 

 
 מחיקת חוב מרחצאות נווה מדבר  . 8

 .28.03.2016למרחצאות נווה מדבר מונה נאמן מטעם בית המשפט בתאריך 
 . 24.07.2016ביום  ₪ 260,422.32המועצה הגישה תביעת חוב ע"ס 

לפי הסדרים הנושים שקבע הנאמן אשר קיבל את אישור בית המשפט נקבע כי מתוך סכום 
 מהחוב.  70%התביעה יוכרו 

לפי תחשיב שנערך אשר כלל את שכר הטרחה והמע"מ של הנאמן, נרשמו לזכות המועצה 
 . ₪ 160,967.04הכנסות ארנונה ע"ס 

 
 ש"ח הינה בגדר חוב אבוד. 82,879.08יתרת החוב ע"ס 

  מחיקת החוב של מרחצאות נווה מדבר ליאת המועצה מאשרת פה אחדמ
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 נושאים כספיים ותב"רים   . 9
 

 תב"רים: .א
 

 מרכז הצעירים (שינוי) מטרה: :1650תב"ר 
 JNF UKקרן קיימת   ₪    240,000   סכום: 
 תרומה ממשפ' דיוויס  ₪  97,746    
 המועצה קרנות  ₪    240,000    

  ₪ 577,746   סה"כ:  
 משרד הבינוי והשיכון  ₪ 450,000   הגדלה:   
 *** כללית קרן ₪ 3,000,000       
  ₪ 4,027,746   סה"כ סכום חדש:  

 *** הוגשו ע"י המועצה בקשות (קולות קוראים) ל:
  ₪ 1,000,000  נגב גליל בנייה  
  ₪    480,000 נגב גליל הצטיידות  
  ₪    750,000 חטיבה להתיישבות  
  JNF  700,000  ארה"ב    ₪  
 

 כל סכום שיתקבל מאחד הגורמים הנ"ל יקטין את השתתפות המועצה ויוחזר לקרנות.
 
 

 יח"ד ברתמים 59 -תשתיות ל  (שינוי) מטרה: :1574תב"ר 
 משרד השיכון  ₪     9,537,750   סכום: 
 השתתפות בעלים  ₪   14,605,800    

  ₪ 24,143,550   :סה#כ  
 תיקון להגדלה שנעשתה ממשב"ש  ₪ 351,250   הקטנה:  
  ₪ 23,792,300  סה"כ סכום חדש:  

 
 הסבר : 

 )14.12.2014ש"ח. (מליאה  1,404,000לפי התחייבות חשבית ממשב"ש ע"ס  1574פתחנו את תבר 
 

 )03.07.16לאחר שקיבלנו את תחשיב עלויות פיתוח ממשב"ש ביצענו הגדלה לתב"ר (מליאה 
 

 מגרשים) 45שח עלות פיתוח למגרש *  92,700ש"ח (לפי  4,171,500 –שכונה א' 
 מגרשים) 59ש"ח עלות פיתוח למגרש *  85,000ש"ח (לפי  5,015,000 –שכונה ב' 

 
הטעות אשר אותה אנו נדרשים לתקן היא שעלויות הפיתוח כבר כללו את ההתחייבות החשבית 

הגדלות להתחייבויות אשר קיבלנו ממשב"ש, עשינו התאמה ולכן נדרש מיליון. יחד עם ה 1.4ע"ס 
 ש"ח על מנת להתאים את התקציב. 351,250להפחית 

 
 יחידות ברתמים 104 –כמו כן יש לשנות את שם התב"ר לתשתיות ל 

 
 

 יבילים לקליטה בניצנה 15 (שינוי) מטרה: :1656תב"ר 
 הסוכנות היהודית  ₪    1,800,000   סכום: 
 משרד הבינוי והשיכון  ₪       600,000    
 קרות המועצה   ₪    1,680,000    
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 הכנסות ממכרזים  ₪           4,000    
  ₪ 4,084,000   :סה#כ  
 1672העברה לתב"ר   ₪ 300,000    הקטנה:  
  ₪ 3,784,000   סה"כ סכום חדש:  

 
 כמהין-ברנעשיפוץ כביש קדש  (שינוי) מטרה: :1672תב"ר 

 קרנות המועצה  ₪    500,000   סכום: 
  ₪    500,000   :סה#כ  
 1656העברה מתב"ר   ₪ 300,000    הגדלה:  
  ₪ 800,000   סה"כ סכום חדש:  
 

 רכישת כלי אצירת פסולת (חדש) מטרה: :1700תב"ר 
 קרנות המועצה  ₪    2,850,000   סכום: 

  ₪ 2,850,000   :סה"כ  
 

 רכישת רכב ביטחון לרתמים (חדש) מטרה: :1701תב"ר 
 משרד הביטחון ₪ 145,000   סכום:  

 קרנות המועצה   ₪ 40,350    
 השתתפות היישוב כולל מכירת הרכב הישן   ₪ 45,411    

  ₪ 230,761   :סה"כ  
 

 החלטות כספיות: .ב
 למדינה. 70לחגיגות  ₪ 130,000. 1
 במדרשת בן גוריון.להכנת תב"ע גני ילדים  ₪ 50,000. 2
 להכנת חוקי עזר למועצה. ₪  50,000.  3
 לחגיגות עשור לכפר רתמים.  ₪  10,000. 4
 להכנת תיקי פרויקטים לגיוס תרומות  ₪ 300,000.  5

 
 2018: רזרבה לתקציב   5- 1מקור מימון של החלטות 

 
 את התב"רים והנושאים הכספיים  מאשרת פה אחד: מליאת המועצה החלטה

 
 
 

 אדוה לויד: מה רש
 

 
 

 ,בברכה

 

 דורון ערן

 המועצה ראש

 
 

 mirit@rng.org.il |  08-6553296|  פקס:   08-6564152: טל
 נגב בפייסבוק: מועצה אזורית רמת   |    www.rng.org.il|    08-6564100|  פקס.   08-6564111|  טל.   85515ד.נ. חלוצה 
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