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 דו"ח ראש המועצה .1

  ד' במתכונת של -על פתיחת הלימודים תחת מגבלות הקורונה. פתיחה של כיתות א'עדכן ראש המועצה

חמישה ימים בניגוד למה שקורה ברשויות אחרות וזאת במטרה לאפשר כמה שיותר ימי למידה בית 

אותם לשגרת החיים. במקביל, אגף קהילה וחינוך נערך למתווה מרכזי  ולהחזירספריים לילדים 

 אפשר מענה חלקי לתלמידי הכיתות הבוגרות. למידה ביישובים ע"מ ל

  ראש המועצה עדכן כי למרות כל מנה שהמועצה ספגה עד היום עם גזרת  -וועדת גבולותלגבי עדכון

"עיר עולים", התקבל דוח הדורש מהמועצה כספים נוספים במטרה לצמצם את הפערים הקיימים בין 

בר, אין ספק שרמת הנגב נמצאת וכנראה תמיד הרשויות. כיום כאשר משויים את רמת הנגב לנווה מד

מיליון  3-ל 2.5תהיה במקום יותר טוב מהם. חבל שההשוואה איננה מידתית. מדובר בנזק כלכלי שבין 

. המועצה פועלת במספר צירים: מנהלי, משפטי ואימות נתונים בהמטרה לצמצם את הגזרה עד ₪

תקציב שמרני. אנו נמצאים בתקופה של אי  שיגיע לאישור המליאה יהיה 2021כמה שניתן. תקציב 

ודאות , לא ברור היקף הקנס המדויק ועל כן אנו הולכים למקום של התייעלות ועבודה יותר זהירה 

ומושכלת כדי שנוכל לצלוח את האירוע הזה. הדוח ישלח לחברי המליאה ויתקיים עליו דיון במליאה 

 הבאה.  

 ם אזרחיים, מיכאל ביטון ערך סיור במועצה לאחר תקופה השר לענייני -העברת מתקן חולות למועצה

שבה המועצה מנסה לקדם שימוש במתקן חולות ולקדם נושאים שונים שבתחומו. מצ"ב המסמך 

 אשר הוגש לשר עם השימושים המוצעים ע"י המועצה למתקן. 
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 9מליאה מס  פרוטוקול ר ואיש .2

   202009/29/מיום  9מס' המליאה  לפרוטוקו את מאשרת פה אחד המועצהמליאת : החלטה

 

 בוצעה סקירה של מצב הקורונה במועצה ע"י מנכ"לית המועצה .3

עם ואופן -מצב הקורונה במועצה, בדגש על ההדבקה אשר התרחשה במרחבמנכ"לית המועצה הציגה 

הטיפול  הזריז של הישוב והמועצה אשר ייצר קטיעה מידית של שרשרת ההדבקה ביישוב וסגירת 

האירוע מוקדם מן הרגיל. כמו כן, הוצגו מתשאלי המועצה אשר הוסמכו ע"י משרד הבריאות וכבר  

  לחולים.  החלו בביצוע תשאולים ממוקדים 

 

  נושאים כספיים ותב"רים: .4
 :  תב"ר אישור .א
 

 תיקון הצללה בשצ"פ אשלים  (חדש) מטרה: :1804תב"ר 
 חברת עדי הדר באמצעות משרד השיכון  ₪    56,031   סכום:

  ₪    56,031                :סה"כ  
 

 רכישת ציוד קשר   (חדש) מטרה: :1805תב"ר 
 החינוךמשרד   ₪    93,390   סכום:

  ₪    93,390                :סה"כ  
 

 תכנון הרחבות לבתי עלמין במועצה  (חדש) מטרה: :1806תב"ר 
 קרן כללית   ₪    150,000   סכום:

  ₪    150,000                :סה"כ  
 

 *בלבד(יח"ד  30)שלב א'  יח"ד בשדה בוקר 60 –ביצוע פיתוח ותשתיות ל    (חדש) מטרה: :1807תב"ר 
 קרן כללית )קידום מימון של כספי המתיישבים( **   ₪    2,100,000         סכום:

 משרד השיכון   ₪    2,177,100         
  קיבוץ שדה בוקר )הלוואת גישור שהקיבוץ גייס(   ₪    3,300,000         

  ₪    7,577,100          סה"כ:  
 יחידות בלבד 30 -בו הינן לביצוע תשתיות להמופיעות  תב"ר זה יחד עם העלויות 

  * ות. הכספים שכל משפחה תשלם יוחזר משפחות ראשונ 10המועצה מחליטה לקדם מימון לתשלומים של
 הקידום יחזור לקרן. וא שמלאוטומטית לקרן הכללית עד 

 
 

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

  ₪ 49,349,001 סכום שכבר אושר   
 1767העברה לתב"ר   ₪    269,000   הקטנה :    
  ₪ 49,080,001  סה"כ סכום חדש:   

 
 

 ריהוט וציוד לבית ספר תיכון  )שינוי( מטרה:  (:שינוי) 1767תב"ר 
  קרנות המועצה   ₪           1,500,000   סכום:

  ₪        1,500,000   :סה"כ   
       1635העברה מתב"ר   ₪   269,000   הגדלה :    
 משרד החינוך     ₪     96,000       

         ₪   1,865,000  סה"כ סכום חדש:
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 מאשרת פה אחד את התב"רים הנ"להמועצה מליאת החלטה: 

 
 

 נושאים כספיים נוספים
 
 אשלים במטמנת בגזם טיפול  .1

 מליאת המועצה מתבקשת לאשר תקציב לטיפול בגזם שהצטבר באתר אשלים. 
  ₪ 160,000סה"כ התקציב המבוקש : 

 2020רזרבה לתקציב מקור תקציבי : 
  

 
 

 תאגיד מאי–אישור התקשרות ללא מכרז בהתאם לחוות דעת יועמ"ש  .5

מאי ללא מכרז  הוצגה חוות דעתו של יועמ"ש המועצה בנוגע להתקשרות עם תאגיד האלקטרוניקה

 ועמדותו. וזאת מאחר ויצא מכרז ואף גורם לא הגיש מ

 נמנע  1מליאת המועצה אישרה את ההתקשרות.  הוחלט:

 

 

 

סגירת תב"רים

מספר 

הערההסברהגדלההגדלה / )הקטנה(תקציב תב"רשם התב"רתב"ר

1602
ביצוע תשתיות לראש שטח בתחנת 

 506,000          ₪ דלק קדש ברנע
 ₪                  128 

נלקח 

מהקרנות

סגירת תב"ר 

1602

רענון רכב לסייר בטחון1748
 ₪          240,000 

 ₪                  757 
נלקח 

מהקרנות

סגירת תב"ר 

1748

הקמת פארק טללים1679
 ₪       3,022,200 

 ₪           304,255 
נלקח 

מהקרנות

 נובע מהפרשי שער דולר 

אוסטרלי

סגירת תב"ר 

1679

עבודות פיתוח בבית עלמין רתמים1688
 ₪          500,000 

 ₪             24,225 
נלקח 

מהקרנות

 קנס משרד הדתות על איחור 

בביצוע עבודות

סגירת תב"ר 

1688

1695
 502,500          ₪ חצר מדעית על אנרגיות מתחדשות צין

 ₪               1,339 
נלקח 

מהקרנות

סגירת תב"ר 

1695

1726
 1,031,719       ₪ מרכיבי ביטחון בפתחת ניצנה

 ₪               5,465 
נלקח 

מהקרנות

סגירת תב"ר 

1726

רכישת 2 אוטובוסים1777

2,000,000 ₪  ₪       -2,000,000 
החזרה 

לקרנות

 באין תקציב של משרד

 החינוך לרכש אוטובוסים

הפרוייקט נדחה

סגירת תב"ר 

1777

1657
תיקוני ליקויי בטיחות בעזוז

115,000 ₪ ₪            -17,884 
החזרה 

לקרנות
העבודה הסתיימה

סגירת תב"ר 

1743

1577
 2,901,500       ₪ תשתיות ל - 7 בתי אגודה בטללים

 ₪            -12,983 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1577

1584
שדה  1,056              ₪ הסדרת כיכר בכניסה למשאבי 

 ₪          -185,195 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1584

1538
 50,000            ₪ תכנון בעיות תנועה במועצה

 ₪                 -375 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1538

1595
 74,209            ₪ הנגשה אקוסטית לכיתה במשאבים

 ₪              -8,418 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1595

1661
 170,000          ₪ עבודות פיתוח בחוות בודדים 2017

 ₪            -52,401 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1661

1649
שיקום ופיתוח טיילת מצוק צין  314,000          ₪ תכנון 

 ₪            -15,971 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1649

1720
 74,957            ₪ סימון והתקני בטיחות 2018

 ₪            -11,662 
החזרה 

לקרנות
סגירת תב"ר 

1720

סה"כ החזרה לקרנות 1,968,720-       ₪ 
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 -גוריון על סמך נתוני וועד הישוב דיון והחלטה בנוגע להמשך גביית היטל שמירה במדרשת בן .6
ארז לב רן הציג את הנושא מטעם היישוב. במקביל, הציגה שפרה בוכריס מהשיטור הקהילתי את מצב 

הפשיעה בשנה האחרונה ע"מ לבצע השוואה האם היטל השמירה ונוכחות סיירי הישוב עזרו להפחית 
שיעה את הפשיעה באזור. ארז ציין כי היטל השמירה הנו הכרחי ליישוב וכי נוכחות סיירים מונעת הן פ

 חיצונית והן התפרעויות וונדליזם של ילדים ביישוב. 
 המלאה אישרה פה אחד את הארכת היטל השמירה והסדרתו מול משרד הפנים. החלטה:

 
הוצג נושא הקמת אנטנה לטובת קליטה טובה יותר של  -אישור הצבת אנטנה סולארית בכפר רתמים .7

הצבת . לאור בעיות קשות שדווחו ולאחר נספר פגישות וסיורים עם אנשי משרד התקשורת סלולאר

  ואושרה ע"י היישוב. יישוביתבאסיפה צגה האנטנה הו

 את הצבת האנטנה הסולארית בכפר רתמים. מאשרת  פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 

בעקבות הקורונה ניתנה האופציה ע"י המדינה לאשר -הארכת הסכם התקשרות עם חברת ברניר .8

הארכת התקשרות עם ספקים חצי שנה מעבר לסיום תקופת החוזה. המועצה מבקשת את אישור 

 המליאה להמשיך את ההתקשרות עם חברת ברניר תחת אותו אישור. 

 ת הארכת הסכם ההתקשרות למקסימום חצי שנה.א מאשרת  פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 

נערכה סקירה בנושא ע"י לאון –סקירה בנושא סיכום תכניות סיוע במשבר הקורונה לעסקים קטנים  .9

 דוד מנהל מרכז היזמות והעסקים. 

 

 

 

 

 

 ערן דורון

 ראש המועצה

 המועצה  מנכ"לית -הילה קפלןרשמה: 
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