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 דו"ח ראש המועצה .1

בהקשר למועצה. כרגע המועצה מתמודדת עם הציר המרכזי   הגמזותכנית עדכן על ראש המועצה 

של זה הן בעיקר על  והאדוותשהוא ציר החינוך מאחר ומרבית החולים מגיעים ממערכות החינוך 

 האוכלוסייה הצעירה.

  קוב לשעה אשר הגיעו לפתחת  40 -פתיחתו של קו צינור המים לפתחת ניצנה. רגע היסטורי עדכון על

קוב מים שמגיעים היום לפתחה. ראש המועצה הודה ליענקלה  2600ניצנה ברגע הקמתה, אל מול 

 מוסקוביץ על כך שדחף ויזם.

  .המועצה מברכת על ההסכם אשר פותח הזדמנויות חתימת הסכם היסטורי עם איחוד האמירויות

בקשרים בין המו"פ לגורמים  אשר ממשיכהלמדינת ישראל באופן כללי ובפן הפרטני לרמת הנגב 

  .מסחריים בנושא חקלאות מדברית

  םהרלוונטייראש המועצה ביצע סקירה בנושא פתיחת הלימודים. ארז לוזון וארז לב רן העלו נושאים 

גם בנושאי ליקוי בטיחות הרלוונטיות להסעות תלמידים וגם בנושאי רשת  נוכי.החיליישובם בפן 

 קיבוצון במדרשת בן גוריון.

 

  7מליאה מס  פרוטוקול ר ואיש .2

   20208/20/מיום  7מס' המליאה  לפרוטוקו את מאשרת פה אחד המועצהמליאת : החלטה
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 -ציבורייםגופים ב 2020אישור תמיכות  .3

שעבר במליאה הקודמת נכתב שהעמותה לסוכרת נעורים התבקשה להשלים את החומר  באישור

 -העמותה תגיש את החומר כנדרש היא תתווסף לגופים שאושרו להם תמיכות להנדרש לבקשתה ואם 

 . העמותה הגישה את כל החומר שדרשנו ולכן מביאים זאת לאישור המליאה.2020

לעמותה לסוכרת נעורים בהתאם לפרוטוקול את התמיכה  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 של הועדה המקצועית.

 

   -תב"ע מרכז אזורי אזרחישינוי אישור מליאה ל .4

 מגרשי תיירות, מגרשי מסחר ומלאכה. 2ע של המרכז האזורי, בה היו "שנים אושרה התב 7לפני כ

מרכז המועצה, הוחלט לוותר בשל העובדה שהתוכנית התיירותית במועצה מתבהרת, וכן הצרכים של 

במרכז המועצה על המגרשים התיירותיים, בשל העדר ערך תיירותי אמיתי במיקום לאכסון תיירותי, 

 והגדלת שטחי המסחר והתעסוקה במרכז המועצה.

מבוטלים שטחי התיירות, ומקודמים  על כן בתב"ע חדשה שמקודמת על ידי המועצה במימון רמ"י

 ה קלהלאכמגרשי מסחר, משרדים ותעסוקה כולל מ

 שינוי לתב"ע מרכז אזורי אזרחי . מאשרת פה אחדהמליאה  החלטה:    

 

   -חברת אפיק + הסכם חלמיש–אישור הגדלת היקף עבודה  .5

כחלק מתכנית המועצה לפתוח את אתר אשלים ובעקבות המורכבות של האתר, המועצה ביקשה 

תב"ע של מהמליאה לאשר את הכנת המכרז ועריכתו ע"י חברת אפיק אשר מקדמים כיום את עדכון ה

 האתר.

    %50הגדלת היקף העבודה עם חברת אפיק עד את  פה אחדמאשרת מליאת המועצה  :החלטה

 מההסכם המקורי.                 

 לכיאור, מנהלת אגף קהילה וחינוך.נעשתה סקירה בנושא פתיחת שנת הלימודים ע"י ד"ר ספי מ .6

  ישוב בדואי במועצה ע"י רון שני. סקירה בנושא הקמת י ניתנה .7

 האירוע הזה יקרה בכל זאת או שיש לנו אמירה פה?  יריב מילא:

למרות האמירה , אני לא אעשה את זה אם אני לא אקבל את ארגז הכלים הראוי מבלי שזה יפגע  ערן:

אנו נדרוש שזה יגיע להחלטת מליאת המועצה. אני רגע שזה יגיע לנקודת החלטת ממשלה,בישובים. ב

 לא יודע לומר אם משרד הפנים יכול לכפות עלינו דבר כזה מבלי שנשתף עם זה פעולה. 

 ביר אדאג'?  -לא פתח לישובזה  צביקה:

 לא. ביר אדאג' קיימת בתוך נווה מדבר והיא גדולה כמו רמת נגב.  ערן:

אנחנו ממשיכים להתדיין מול המדינה. הבאתי את רון כדי לשמוע את דעתכם, במסגרת הרשות 

להסדרת הבדואים והתהליך של הקמת היישוב הממשיך. השאלה היא למי הוא יהיה שייך. אסור לנו 

 הגיע למצב שבו אנו נתאבד כלכלית ותפעולית. ל

 לא הוצג.-הצגת מתווה השקעות לחיסכון ביישובים .8

 אישור הסכם עם קק"ל להגנה על קו מקורות  .9

 את ההסכם.  מאשרת פה אחדמליאת המליאה  החלטה:
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 אישור תב"רים והחלטות כספיות: .10

 
  :  תב"ר אישור (א

 
 

  הנדסיות בקריה קהילתית מרחב עםעבודות   )חדש( מטרה:  )שינוי(  1802תב"ר 
                                                            קק"ל  ₪    2,076,133   סכום :   
  ₪    2,076,133   סה"כ :   

 : מאחר והחוזה חתום ע"י ק.ק.ל צריך להגיע כל יום, אנו מאשרים את התב"ר אבל לא תבוצעהערה
 טרם קבלת החוזה.כל התקשרות או הוצאה 

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

  ₪ 49,349,001 סכום שכבר אושר   
 תרומה מקולורדו  ₪    705,333   הגדלה :    
 לקרן כלליתהחזרה   ₪    705,333   הקטנה :    

 1795העברה לתב"ר   ₪    756,000
  ₪ 48,593,001  סה"כ סכום חדש:   

 
 

 תכנון שביל אופניים למוסדות חינוך ולמדרשת ב.גוריון  מטרה:)שינוי(  )שינוי( 1689תב"ר 
 משרד התחבורה   ₪           228,000   סכום:  

  קרנות המועצה   ₪             000,57
  ₪           285,000   :סה"כ   
       קרן לעבודות פיתוח  ₪   425,000   הגדלה :    

         ₪   710,000  סכום חדש:סה"כ 
 
 

  הקמת ממ"מ בבית ספר משאבים  )שינוי( מטרה:  (:שינוי) 9517תב"ר 
 משרד החינוך   ₪           885,548   סכום:

  קרנות המועצה   ₪           000,300
  ₪        1,185,548   :סה"כ   
       1635העברה מתב"ר   ₪   756,000   הגדלה :    
 משרד החינוך  )הנגשה(                                                       ₪     40,000       

         ₪   1,981,548  סה"כ סכום חדש:
 

בנוסף : שינוי שם התב"ר מ: "הקמת ממ"מ בבית ספר משאבים" ל : "בינוי כיתות בבית ספר משאבים וביצוע 
 הנגשה"

 
 

 את התב"רים הנ"ל. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  :החלטה
 

 נושאים כספיים נוספים
 

  : תוספת - גנים קיץ שיפוצי א(
 

 הסדרת ליקויי בטיחות תשפ"א שם היישוב

  15,000              ₪  מדרשת בן גוריון

 21,500              ₪ אשלים

  סיכום כללי
 

 2020מקור מימון : רזרבה לתקציב 
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  : ברביבים בטחון רכב ב(

 
עבור רכישת רכב בטחון ליישוב  ₪ 50,000ועד לתקרה של  50%מליאת המועצה מתבקשת לאשר השתת' של 

 רביבים. 
היישוב מתחייב להעביר כתב התחייבות לשימוש ברכב למטרות בטחון בלבד ולתאם עם קב"ט המועצה את 

 סוג הרכב 
 החדש שיירכש במקום זה אשר ניזוק בתאונה.

 
 2020מקור מימון : רזרבה לתקציב 

 
 

  : ילד לכל מחשב פרוייקט ג(
 

וייקט מחשב לכל ילד למשפחות שיזמה עמותת מליאת המועצה מתבקשת לאשר השתת' של המועצה בפר
 המפעל הלאומי לפיתוח חברתי במשותף עם משרד ראש הממשלה.

. ₪ 38,880 -סה"כ כ  –ערכות  54למחשב *  200$המועצה נדרשת להשתתף בעלות של  המתווה המוצעלפי 
 ₪ 270המועצה תקים ועדת היגוי בשיתוף בתי הספר לצורך הכנת רשימת תלמידים. ההורים משתתפים ב 

 תשא למחשב. ביתר התשלום
 עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי.
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  : מילכה באר מקומי בועד ביקורת ועדת הרכב שינוי שוראי ד(
 

 ועד מקומי באר מילכה מבקש לאשר את הרכב חברי ועדת הביקורת הבא:
 

 אופיר משולם
 אופיר חזות

 שלומי מדמון
 עדי אפרת

 
 

  : כספיים דוחות אישור (ה
 

 מקומי מדרשת בן גוריוןהועד של ה 2019דו"ח כספי לשנת 
 של הועד המקומי אשלים 2019דו"ח כספי לשנת 

 
 

 מרחב עם ועד מקומי לא הגישו :
 

 את חברי ועדת ביקורת של ועד מקומי כמהין. מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 המועצה  מנכ"לית -הילה קפלןרשמה: 
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