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אישור פרוטוקול המליאה מתאריך ה 07/02/2021
הצגת תכנית הערכות לנושא הביטחון.
אישור לקיחת הלוואה לפאנלים סולאריים -ממפעל הפיס.
אישור תב"רים ונושאים כספיים.
הצגת מתווה אכיפה בנושא קמינים.
אישור רבעון  4של שנת 2020

 .1דו"ח ראש המועצה
✓ ראש המועצה עדכן על מצב הקורונה במועצה ,כולל מצב המתחסנים מגיל  16ומעלה .המועצה
ממשיכה להפציר בתושביה ללכת ולהתחסן לטובת כלל האוכלוסייה בארץ .לשמחתנו ,כיתות ז' עד י'
חזרו ללימודים היום לאחר תקופה ארוכה בה לא אפשרו את חזרתם .רמת הנגב ממתינה להחזרת
ההופעות ושגרת החיים.
✓ עודכן סטאטוס מתקן חולות ומהלכי המועצה לקידום שימוש במתקן .ישנם כמה כיוונים אותם
בוחנת המועצה לשימוש מיטבי במתקן חולות .מבחינת הגורמים השונים במדינה ,מסתמן שיש כוונה
חיובית לשחרור המתקן לטובת המועצה .המועצה תמשיך לעדכן בהתפתחות המגעים בנושא.
✓ ראש המועצה עדכן על תכנית הפיתוח בישוב ניצנה אשר כוללת פיתוח של  68יח' כחלק מהקמת
היישוב החדש.
 .2דוח מנכ"לית המועצה
✓ מנכ"לית המועצה עדכנה על תוכניות העבודה שהמועצה מקדמת מול היישובים .תכניות העבודה הן
ספציפיות לשנת  2021עם הסתכלות ארוכת טווח לשנים הבאות תוך ווידוא המשכיות והלימה מלאה
לתכנית החומש של המועצה שהחלה בשנת  .2018בשלב הבא יערכו מפגשים אגניים עם הישובים
להצגת תכניות העבודה ברמה האגנית.
✓ ניתן עדכון לנושא חברת החשמל .המועצה ממשיכה לקדם את התכנית לטיפול בבעיית אספקת
החשמל ברמת הנגב .המועצה בוחנת מול גורמי חוץ רכישה של גנרטורים ליישובים על כל המשמעויות
הכרוכות בכך לטובת טיפול נקודתי בבעיות אספקת החשמל של היישובים  .כל זה במקביל לטיפול
רחב היקף קצר וארוך טווח מול חברת החשמל לטיפול בבעיית האספקה.
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 .3אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 07/02/2021
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מיום 07/02/2021
 .4הצגת תכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב המועצה ע"י קב"ט המועצה
קב"ט המועצה הציג את תכנית המועצה לנושא הביטחון ברחבי המועצה .הוצגו מרכיבי הביטחון
הקיימים היום ביישובים ואת עדיפות המועצה בהוספת מרכיבי ביטחון נוספים .כמו כן ,הוצגו עיקרי
התכנית בקידום וחיזוק העבודה המשותפת של המשטרה עם גורמי ביטחון נוספים במרחב.
לחברי המליאה הוצגה העלות הכוללת של התכנית שמסתכמת בכ.₪ 1,189,000 -
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את ביצוע התכנית בשלבים כאשר בשלב הראשוני ולמטרות אלה
המועצה תפתח תב"ר של  ₪ 500,000לפעולות השונות שפורטו בתכנית כאשר קב"ט המועצה יקבע
מהות הדברים שיבוצעו בזמן הקרוב עם כספי התב"ר.
 .5אישור לקיחת הלוואה לפאנלים סולאריים-ממפעל הפיס
במסגרת הקול קורה של מפעל הפיס לסיוע במימון הקמת מערכות  PVמעל גגות מבני ציבור ברשויות,
אושרה למועצה קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל בסך  ₪ 4,217,806בתנאי פריים מינוס  1בהתאם
לאישור המצורף הן של מפעל הפיס והן של בנק מרכנתיל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אישור לקיחת ההלוואה מבנק מרכנתיל על סך
 ₪ 4,217,806לתקופה של  7.5שנים ב 90 -תשלומים חודשיים בפריים מינוס .1

 .6אישור תב"רים ונושאים כספיים:

א) אישור תב"ר :
תב"ר :1828

מטרה( :חדש)
סכום:
סה"כ:

תב"ר ( 1796שינוי):

תב"ר :1829

הסדרת כיכר בכניסה למשאבי שדה-המשך עבודות
 ₪ 126,484משרד התחבורה ( 80%מימון)
 ₪ 31,621קרן לעבודות פיתוח 550000170
₪ 158,105

מטרה( :שינוי)
סכום:
סה"כ:
הגדלה :
סה"כ סכום חדש:

מטרה( :חדש)
סכום:

בניית מתחם לתלמידים חרדים נושרים בניצנה
 ₪הסוכנות היהודית
260,000
₪
260,000
 ₪ 166,117החטיבה להתיישבות()64.9%
₪ 426,117

מרכיבי ביטחון
 ₪ 500,000קרן לעבודות פיתוח ב' 550000140
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סה"כ:

תב"ר 1830

500,000

₪

מטרה( :חדש) התייעלות אנרגטית – ליידים ברביבים ,באר מילכה ,רתמים ,שדה

בוקר
₪ 413,882
סכום:
₪ 768,403
₪ 1,182,285
סה"כ:
הערה :ההשקעה של המועצה תוחזר ע"י החיסכון של הישובים על פי חישובי אגף שפ"ה .הסכום יקוזז
מהשתתפות המועצה בתקציב הועד המקומי מדי שנה עד לכיסוי המלא של השקעת המועצה.
משרד האנרגיה
קרן לעבודות פיתוח ב' 550000140

מטרה( :חדש) התייעלות אנרגטית – התקנת פנלים במבנים המועצה (תיכון,
תב"ר :1831
מרכז צעירים ,מרכז הפעלה ,אולם ספורט ,מרפאה אזורית)
 ₪ 4,217,806הלוואה של מפעל הפיס
סכום:
₪ 4,217,806
סה"כ:

ב .נושאים כספיים:

החלפת גג אסבסט בבית ספר משאבים:
במליאת  6מיום  05/07/20תוקצב במסגרת תיקון ליקויים בבתי ספר לשנת הלימודים תשפ"א מתוך הרזרבה
לתקציב 2020
את החלפת הגג.
העבודה לא בוצע ורק עכשיו ייצאו לעבודה לכן יש לתקצב מחדש את הפרוייקט:
₪ 70,000
סכום
רזרבה לתקציב 2021
מקור מימון:
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד התב"רים וההחלטות הכספיות הנ"ל.

 .7הצגת מתווה אכיפה בנושא קמינים
מנהל אגף שפ"ה וסביבה הציג את מתווה הקמינים המוצע ע"י המועצה .המועצה מתמודדת מזה שנים
עם תלונות רבות בנושא השימוש בקמינים ,בדגש על קמיני עץ והשפעתם על בריאות האוכלוסייה.
חברי המליאה ביקשו שהמועצה תלווה את היישובים בהסברה של הנושא לתושבים.
החלטה :החלטת מליאת המועצה היא  7-בעד-1 ,נמנע-1 ,נגד
 .8אישור רבעוני  4של שנת :2020
הדו"ח הרבעונית הוצג לחברי המליאה.
החלטה :מליאת המועצה אישרת פה אחד את הדו"ח הרבעוני  4של שנת 2020
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ראש המועצה
רשמה :הילה קפלן -מנכ"לית המועצה
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