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 דו"ח ראש המועצה .1

  נושא הקורונה במועצה. לדברי ראש המועצה, האירוע נמדד עדכן בקווים כללים על ראש המועצה

במהירות התגובה שלו. כרגע מהירות התגובה של משרד הבריאות היא לא טובה ועל כן המועצה 

החליטה לקחת את המושכות ולוודא הכשרה של מתשאלים מטעמה לטובת קטיעת שרשרת ההדבקה 

ן שמערכת החינוך לא תחזור לעבוד כסדרה כי כרגע מסתמ ,עוד ציין ראש המועצה בצורה מהירה.

 לפני דצמבר ועל כן המועצה נאלצת להיערך לשינויים משמעותיים בתחום החינוך.

  ויאטנמים שיתפזרו בערבה תיכונה , רמת הנגב  280לגבי נחיתה של מטוס מויאטנם  אשר הביא עדכון

מענה לקריסת התיירות בעקבות מהלך אשר נתן –ושדות נגב. כרגע הויאטנמים עושים בידוד בחי נגב 

קליטה בחי נגב אשר גם צמצמה בצורה  אפשרה המועצהבמקום להגיע למלון בירושלים הסגר בחגים. 

 משמעותית את העלות לחקלאים וגם אפשרה הכנסה לעסק ברמת הנגב בתקופה קשה זו. 

  דבר מבינים שכל הנוגעים ב מרגישה והמועצהבתקופה האחרונה חלה התקדמות בנושא עיר עולים

 שיש צורך לעזור לרמת הנגב להתמודד עם הגזרה הקשה. מדובר על שינויים בשלושה מישורים:

 מהלך אשר לא אושר בעבר ועכשיו כנראה ויאושר. -פתיחת נושא המדידות מול משרד הביטחון .1

מתוך ניסיון העבר  כין לצמצום פערים. ראש המועצה ציין,שינוי נוסחא לקבלת הכספים מהקר .2

 שלו הוא לא צופה שמהלך זה יביא את הישועה. 

גם כאן ציין ראש המועצה –משרד הפנים יסייע באמצעות מנהל התכנון בזירוז פרויקטים מניבים  .3

כי עד היום משרד התכנון בלם הרבה פרויקטים אותם ניסתה המועצה לקדם בטענה לאי הסכמה 

 הלך זה יניב פרי משמעותי. מקצועית  ועל כן הוא לא בטוח כי מ

 עדכן כי נבחר להיות חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז דרום. ראש המועצה 
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  שנה אשר הייתה מורכבת מכל 2020ראש המועצה עדכן כי המועצה  נכנסת לרבעון האחרון של .

בות משבר בשנה הזו בעק ם שנעשוהבחינות. המועצה תעביר דיווח למליאת המועצה על השינויי

מיליון מקרן השיפוי ועל כן  3.600-כי המועצה מאבדת שנה הבאה כ ,הקורונה. ראש המועצה הזכיר

מיליון. זה יכול להיות בייעול העבודה הקיימת  3.600-עליה למצוא דרך לצמצם את תקציב המועצה ב

כלל התקציב, או בביטול פעולות מסוימות. במהלך נובמבר המועצה תזמן את הנהלת המועצה להצגת 

יערך דיון בנושא ולאחר שהנהלת המועצה תאשר את התקציב , החומר יוצג לחברי המליאה באופן 

יותר מרוכז. כלל התקציב כמובן יועבר למליאת המועצה בפורמט אותו תדרוש מליאת המועצה 

 )גרפים, אקסלים וכד'(. 

 ,משפחות  100-נקלטו סביב ה ראש המועצה ביקש לציין כי למרות השנה הקשה אותה עברה המועצה

 ביישובי רמת הנגב. 

 

  8מליאה מס  פרוטוקול ר ואיש .2

למעט   2020/09/06מיום  8מס' המליאה  לפרוטוקו את מאשרת פה אחד המועצהמליאת : החלטה

 הדיון בנושא עבדה אשר נשלח לחברי המליאה לאישור. 

 

 

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

מנכ"לית המועצה הציגה את מסמך הפקת הלקחים של התמודדות המועצה עם הקורונה ביישובים 

בהם קיימת תחלואה אשר משפיעה באופן משמעותי על היישוב. מצ"ב מסמך הפקת הלקחים כולל 

 הנהלים שנכתבו בהתאמה. 

 

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

 2019כבישים והסדרי בטיחות סימון   (חדש) מטרה: :1802תב"ר 
 משרד התחבורה₪      60,213   סכום:

 קרן כללית ₪     15,054    
 ₪     75,267   :סה"כ  
  

 
 כמהין-מיגון צינור מים כביש קדש  (חדש) מטרה: :1803תב"ר 

 קרן קיימת לישראל  ₪    238,295   סכום:
 ₪     295,238                :סה"כ  

 
 בניצנההקמת מקווה   (שינוי) מטרה: :1725תב"ר 

 המשרד לשירותי דת₪      984,326   סכום:
 הסוכנות היהודית ₪     150,000    

 ₪    1,134,326   :סה"כ  
 מרכז המקוואות והטהרה₪         50,0004    : הגדלה  
  ₪  1,584,326   סה"כ סכום חדש:  
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 ספר למשתלמים בכמהיןתכנון בית   (שינוי) מטרה: :1763תב"ר 
 החטיבה להתיישבות₪      125,000   סכום:

 קרן כללית ₪     125,000    
 ₪      300,000   :סה"כ  
 החטיבה להתיישבות₪         677,67    : הקטנה  
  ₪     232,322   סה"כ סכום חדש:  

 
 א( אישור דוחות כספיים    ב( דו"ח כספי לשנת 2019 של הועד המקומי מרחב-עם

      החלטה: מליאת המועצה מאשרת  פה אחד את הדוחות הכספיים 
              

 הוצג מתווה ההשקעות לחסכון ביישובים ע"י מנכ"לית המועצה .5

הקיצוץ הצפוי בתקציבם ללא פגיעה מתווה ההשקעות הנו מהלך מועצתי להתמודדות היישובים עם 

בשירות הניתן לתושבים. המועצה מקדמת השקעות בנושאים מוניציפליים ביישובים אשר יאפשרו 

מהשנה השנייה מתקציב הוועד  רחיסכון משמעותי בניהול המוניציפאלי של היישוב. חסכון זה ייגז

 השוטף. 

 מנהל מחלקת תיירות ,השחר שילסקירה בנושא סיכום תיירות קיץ ע"י ד"ר  נתנה .6

 אישור ארז לב רן כחבר נוסף בוועדת מכרזים .7

 את ארז לב רן כחבר בוועדת מכרזים. מאשרת  פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 יפתח גורני כחבר בוועדת ביטחוןאישור  .8

 את יפתח גורני כחבר בוועדת בטחון. מאשרת  פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 

 

 

 

 

 ערן דורון

 המועצהראש 

 המועצה  מנכ"לית -הילה קפלןרשמה: 
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