
 

 
 172.128.מתאריך   46פרוטוקול מליאה מספר  

 , מגי יועץ, יואב מויאלאבי שדה, שגיא קלייןאייל בלום,  משתתפים:

 .אוסי וינטר, פיטר רבין חסרים:

  איתן ליפשיץ, רינה פרץ גל, אורן בר לבן,, אשר לביא, גלעד ליבני ,יובל ברזיליאילת ביגר,  נוכחים:

 רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה. , עו"ד רועי פטריק

 רויטל טריפלר.רשמה: 

 :על סדר היום

 .05.12.2017מתאריך  63אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 מוזמנת אילת ביגר. –מתנ"ס  2018לשנת הצגת תכנית עבודה  .2

 אישור תב"רים. .3

 .2017חוק עזר לערבה התיכונה )סלילת רחובות( )תיקון( התשע"ח  .4

 .2017חוק עזר לערבה התיכונה )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ח  .5

 סקירת ראש המועצה. .6

 

 דיון והחלטות:  
 

 .05/12/2017מתאריך   63לאשר את פרוטוקול מליאה מספר : הוחלט .1

הוצגה פעילות העמותה  -: 2018הציגה את תכנית העבודה לשנת  ערבה מתנ"סעמותת איילת ביגר , מנהלת  .2

 .2018והתכניות לשנת 

 .משתתפיםהוצג צפי הגידול במספר ה

 והתוכניות השונות, נשאלו שאלות ונערך דיון.הוצגו המחלקות השונות  -

 . 2018לשנת  של מתנ"ס ערבה תכנית העבודה לאשר את  הוחלט: 

 הבאים: הוחלט לאשר את התב"רים .3

 , מענק  המשרד לפיתוח הנגב והגליל .      ₪ 1,000,000הקמת מרכז ספורט בספיר  , בסך  – 708הגדלת  תב"ר 

 השיכון., מענק משרד ₪ 291,900, בסך של  נחלות בצופר  6סבסוד תשתיות ל– 787    חדש תב"ר 

ד רועי פטריק מסר סקירה בנוגע לתיקון לחוק "עו -2017חוק עזר לערבה התיכונה ) סלילת רחובות( ) תיקון( התשע"ח   .4

העזר ערבה תיכונה סלילת רחובות. התיקון נוגע לעדכון תעריפים לאחר שנערכה בענין עבודה מקצועית כלכלית ואושרה 

 ע"י חברה בודקת מטעם מ. הפנים. 

 כפי שהוצג בפני המועצה  2017 את חוק עזר לערבה התיכונה ) סלילת רחובות( ) תיקון( התשע"ח לאשר  הוחלט:

רועי פטריק יועץ עו"ד  ע"י הצגה ודיון -2017חוק עזר למוא"ז הערבה התיכונה ) שטחים ציבוריים ופתוחים( התשע"ח  .5

טלו מכוחו ולמועצה. ניתנה סקירה בדבר מטרות חוק העזר, אופן עריכת התחשיב הכלכלי של ההיטלים שי משפטי

 ונושאים נוספים.

 .2017חוק עזר למוא"ז הערבה התיכונה ) שטחים ציבוריים ופתוחים( התשע"ח את  לאשר הוחלט:

 



 

 

 סקירת ראש המועצה: .6

 יפתח בימים הקרובים, חשוב להגיש מספר נקלטים רב ככל הניתן. 2018קול קורא  -לחקלאות הכשרות קרקעא. 

 גיורא שחם. ניתנה סקירה של הגעת מים מותפלים מצפון ומדרום .  ,נערך ביקור של מנהל רשות המיםהשבוע ב. 

 בעוד כשנה וחצי יגיעו מים מכיכר סדום לערבה. -

 כמו כן ניתנה סקירה על מתפיל השלום בעקבה. -

 יהיה צורך להתקין שעון מים לצריכת הנוי בנחלות החקלאיות.  ,לפי הרגולציה של רשות המים -

 נחלה.שעוני מים בכל  3ז"א    

  התקיימה פגישה עם שר האוצר, משה כחלון בנושא עלויות הקרקע של הנחלות החקלאיות. ג. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                      _____________________ 

 חבר מליאה                                                                                                                  ראש המועצה  


