פרוטוקול מליאה מספר  10מתאריך 24.6.2019
משתתפים :אייל בלום ,שגיא קליין ,יואב מויאל ,ארבל בן -נובל ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר.
נוכחים :אודי בר ,רויטל טריפלר ,מיכל זיו – חורש ,גיל סלוין ,מור זילברשטיין ,אורן קורין ,נעמי בקר ,שגיא קליין ,עז
עפרוני ,כרמל הר ,רינה פרץ גל ,משה מורגן ,אשר לביא ,יובלי ברזילי ,אהוד שגב ,קובי דרשר ,אורן בר-לבן.
חסרים :רבקי אופיר.
רשמה :מיכל זיו -חורש.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  09מתאריך .03.06.2019
 .2סקירת משק המים בערבה -מוזמן גיל סלוין
 .3אישור קליטה חקלאית לשנת  2019-2020אורן קורין ומור זילברשטיין
 .4אישורי תב"רים
 .5אישור הלוואה למבנה ציבור בצוקים -מוזמנת נעמי בקר.
 .6אישור מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החבל"פ -.הצגה נעמי בקר מנכ"לית החברה
דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  09מתאריך .3.6.2019
 .2גיל סלוין ערך סקירה על נושא המים בערבה.
ע"פ הנתונים כיום ,חלוקת כמות מים לנקלטים חדשים בערבה בהתאם לגידול בפועל ,מתאימה לקליטת 6-10
משפחות חדשות בשנה.
הוחלט :חלוקת המים לנקלטי  2013-2019תהייה בהתאם לביצוע הגידולים בפועל.
הוחלט :למנות את גיל סלוין כאחראי על ניוד מים בין ישוב לישוב בערבה.
 .3אורן קורין  -מנהל הוועדה החקלאית ,הציג סקירה של הקליטה החקלאית הצפויה לשנת  2020-2021סה"כ 20
נקלטים ( עידן  , 2-חצבה ,3-צופר  ,5-פארן .)10 -אורן ציין כי בשנה הקרובה אין תמיכה של משרד החקלאות
וקק"ל להכשרות קרקע נוספות ,לכן יש מחסור במצאי קרקע במושבים.
הוחלט :לאור הנתונים שהוצגו יערך דיון נוסף בנושא בתחילת  2020ובהתאם למצאי הקרקע נקבל החלטות,
באילו מושבים וכמה משפחות יקלטו .
 .4הוחלט :לאשר את התב"רים הבאים:
תב"ר חדש מס'  :818סבסוד תשתיות ל  30נחלות בעין יהב ,בסך של  ₪ 1,440,000מענק משרד השיכון.
תב"ר חדש מס'  :819ריענון רכב ביטחון לקב"ט ,בסך של  ₪ 120,000מענק משרד הביטחון.
תב"ר חדש מס'  :820ריענון רכב ביטחון פארן ,בסך של  ₪ 145,000מענק משרד הביטחון.
תב"ר חדש מס  :821ריענון רכב ביטחון עין יהב ,בסך של  ₪ 145,000מענק משרד הביטחון.

 .5רויטל טריפלר גזברית המועצה ונעמי בקר  -מנכ"לית החברה לפיתוח ,הציגו את התוכנית לשלב ב' של מבני ציבור
בצוקים .לצורך ביצוע הפרויקט התקבלה תמיכה בסך  ₪ 750,000מהחטיבה להתיישבות .לאור תוצאות המכרז
נדרשת השלמה למימון הפרויקט בסך  ₪ 1,100,000במסגרת הלוואה לפיתוח התשתיות הציבוריות.
הוחלט :ליטול הלוואה על סך של  ₪ 1,100,000לצורך השלמת פרויקט מבנה הציבור בצוקים ,נטילת ההלוואה
מותנת באישור משרד הפנים.
 .6החברה לפיתוח מבקשת כי המליאה תאשר את עז עפרוני כנציג ציבור בדירקטוריון החברה .עז אושר כנציג ציבור
במליאה מס'  61מיום  , 21/11/161אך מכיוון שהיה חבר וועד המקומי של מושב עין יהב הוועדה של משרד הפנים
לא אישרה את המינוי  ,עם הבחירות שנערכו בחודש אוקטובר , 2018עז לא הגיש מועמדות לוועד המקומי ולכן
הוסר הליקוי.
הוחלט :המליאה מאשרת פה אחד את מינוי עז עפרוני ממושב עין יהב כנציג הציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח
ולבניין בערבה בע"מ.
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