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 מאושר.  31/20פרוטוקול   .1
 דוח מזכיר: .2

 עודכנו מורשי החתימה במקום שני מסטר כספי. א. 
 תקים בישוב את הפאנלים  לאנרגיה סולארית,  המועצה הינה חברת בת של  חברת "חשמל ירוק"    – ב. סולארי  

הציבור    מבני  גגות  על  המועצה(    הסולארים  על  סולא)שרשומים  סככות  גם  מגרשי ובהמשך  מעל   ריות 
   ( והחניות  דיון      על שםהם  גם  הרשומים  המשחקים  נערך  ביןהמועצה(.  הרווחים  ישובי  -זום  חלוקת   על 
 דיון הסכימו. גבעות בר לא הסכימו  בשהשתתפו    הישובים  מיזם. המועצה הציעה חצי/חצי.מהשיתקבלו     
ללא    והישוב  מאחר  הסכום  מלוא  את  המועצה   וביקשו  כל  דר  הכנסות.  בין  שיוויונית  רווח  חלוקת   שה 
 הנושא יועלה ויוחלט במליאה.   הישובים. גבעות בר דרשו חלוקת רווח לפי ההכנסות של הישוב.   

 הדואר המרכזי בבארמנהל בחודש האחרון נעשתה בדיקה מקיפה בנושא הדואר. כולל ישיבה עם  –ג. דואר 
 שבע. מאחר והדואר אינו יחידית רווח וגם השירות שניתן לתושב אינו משביע רצון, מזכירת הישוב     

 להעביר את הטיפול מהאגודה לזכיין פרטי שימונה ע"י הדואר ויתן את השירות. ממליצה    
 המשמעויות של הנושא ולקבל החלטה בישיבה הבאה.    אושר ביקש לבדוק את כל   
   –תקציב בהנהלת חשבונות ורו"ח ד. 
 נקבע סכום בתקציב האגודה על בסיס שנים קודמות. רו"ח ביקשו להכפיל את שכרם )לאחר  -רו"ח              
   -הועד לא הסכים ויצא לקול קורא. נבחרה ההצעה הזולה ביותר ובכל זאת יקרה בכהתקציב(    שאושר               
 ש"ל מהתקציב.  5000               
 החריגות מתקציב הנהלת חשבונות היו בעיקבות הפעולות שנעשו בתקופת הקורונה:  –הנהלת חשבונות                 
 חזרת עובדים ועוד.מילוי והגשת טפסים למענקים. הוצאת וה              

   – החלטה      
 בהתקשרויות העתידיות עם כל נותן שירותים לא תינתן אפשרות לשנות/לעדכן את שכר הטירחה שלא.               

 בכל  01/11ימים מראש ובכתב ולא יאוחר מיום   45נותן השירותים ואם כן, הרי שזה יתבצע בהודעה בת                   
 שנה.                   

   , בין השאר, כי חריגות התקציב בנושא הנהלת חשבונות ימומנו ממענקי המדינה בעקבות הקורונה כלב.              
 . קבלת המענקיםתשלום עבור  לתוספת העלויות שימשה                  

 



 
 

   –  310כביש  .3
בהתאם לפניית  . , כולל ראש המועצהעם מהנדס ומנהלי המועצה בנוכחות זיו, נצח ודינה  נערכה פגישת זום
 :  ביצוע בשנים הבאותה בחינת , לטובתהוחלט לבחון ולקדם את ההצעות הבאותנציגי גבעות בר, 

 תכנון הכניסה לישוב מחדש.   א.
 נתיבים מכיכר רהט ועד ג. בר כולל תאורה ומעקות בטיחות.   4- ל 310הרחבת כביש ב. 
  דרך מאגר מים להבים 40חיבור גבעות בר לכביש ג. 
   . ]באמצעות כביש נופי שאינו דורש השקעה רבה[ שאמור לקום. 2חיבור גבעות בר לעידן הנגב ד. 
 

   – שביל בני שמעון  .4
בפרויקט של שביל שיעבור בין כל הישובים. כל ישוב יקים במקטע שלו מיזם  ת בני שמעון יוצאמועצת 

. מהוועד מוביל  ישובי[-]זום ביו ערך אירוע פתיחה של המיזםיכלשהו או תחנת עצירה. ביום שישי הבא י 
 אותו זיו מאירוב ויגויסו מתנדבים נוספים. 

 

 גבעות בר   ק שו .5
אינה מספקת וכי יש צורך להוסיף רוכלים ע"מ להגביר  גבעות בר זיו טוען כי איכות הסחורה שנמכרת בשוק

יש כוונה לעבות את השוק ביותר  נצח עדכנה כי התחרות ולהעלות את איכות המוצרים הנמכרים בשוק.. 
ח אולי יומיים שוק )שלישי ושישי(. בקבוצת ווטצאפ של השוק יצאה טבלה בה ירשמו  כנים וכן לפתודו

 ספקים חדשים שניתן לפנות אליהם וכן מתנדבים להפעלת השוק. 
 

יובא לישיבת  הנוהל  הועד קרא את הנוהל ודן על מעט הסעיפים השנויים במחלוקת.  –נוהל ערבות הדדית   .6
 הוועד הבאה לאישור.  

 

 הרחבת בית הכנסת;  .7
בשיחת זום שהתקיימה במהלך השבוע החולף, בנוכחות זיו, נצח, דינה, ירון ברכה והרב ליאור ]רב המועצה  

נעדר מסיבות אישיות[ סוכם, כי ירון ברכה יבדוק עם מח' ההנדסה של המועצה את ההיתרים החלים על  
 .סגירת הפרגולה ע"י ויעדכן לגבי האפשרויות של הרחבת בית הכנסתבית הכנסת הנוכחי 
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