פרוטוקול מליאה מספר  12מתאריך 23.9.2019
משתתפים :אייל בלום ,ארבל בן -נובל ,דוד מזרחי ,רבקי אופיר ,אודי בר ,אוסי וינטר.
נוכחים :רויטל טריפלר ,עינב דורי ,מיכל זיו – חורש ,עו"ד רועי פטריק ,נעמי בקר ,אודי שגב ,עז עפרוני ,רינה פרץ גל,
קובי דרשר ,אורן בר-לבן ,אפרת שקלאר ,עירית שחר ,יואב ברנס.
משתתפים נוספים בדיון בנושא בריאות :תאיר מורגן ,ד"ר שי וולף ,ענבל לב ,יעל קרנדל ,טמיר בקר.
משתתפים נוספים בדיון בנושא מיזם חקלאי :תומר בן דוד ,מתן אביגד.
חסרים :יואב מויאל ,שגיא קליין.
רשמה :מיכל זיו -חורש.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  11מתאריך .5.8.2019
 .2אישור תב"רים.
 .3אישור תבחינים לנוהל תמיכות במוסדות ציבור לשנת .2020
 .4אישור הקצבת הקצאת מפעל הפיס לשנת  2021-2023לפרויקט מרכז שחיה אזורי.
 .5דיון בנושא בריאות – מוזמנת עירית שחר וועדת בריאות אזורית.
 .6מינוי ועדת שמות מקומית (הרכב הועדה :מהנדס ,חבר מליאה ,מנכ"ל המועצה).
 .7מיזם תיירותי – מוזמן אביגד מתן.
 .8עדכונים.

דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  11מתאריך .5.8.2019
 .2הוחלט לאשר תב"ר חדש מס' – 827סגירת מרפסת במרכז הקהילתי ,בסך של  , ₪1,191,077מענק המוסד לביטוח
לאומי בסך  ₪ 952,862והשתתפות מהקרן לפיתוח בסך . ₪ 238,215
 .3רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה הציגה את התבחינים לנוהל התמיכות במוסדות ציבור לשנת  2020בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים (נספח א') .לבקשת ריבקי אופיר יתווסף לתבחינים קריטריון של פרסום תוכנית עבודה
שנתית של המבקשים לסעיף א' וסעיף ג' לתבחינים .מלבד זאת התבחינים אושרו פה אחד.
 .4פרויקט הקמת מרכז השחייה האזורי הוצג למפעל הפיס ובהמשך לאישור הקצאת תמיכות מפעל הפיס הוצע
להקדים את תמיכות  2021-2023להשלמת מקורות המימון לפרויקט בסך  1.5מיליון  .₪הוחלט :פה אחד
לאשר את הקדמת כספי התמיכה של מפעל הפיס לשנים  2021-2023לפרויקט מרכז השחייה האזורי.

 .5עירית שחר – רכזת בריאות וגיל שלישי במועצה הציגה את תחום הבריאות במועצה .נערך דיון במסגרתו עלו
עיקרי הנושאים הבאים :מוקד רפואי אזורי  ,מענה בחירום ,מתנדבים ,בית מרקחת אזורי ,ורפואה יועצת
שקומית.

 .6הוחלט :לקיים דיון נוסף במסגרת וועדות הבריאות של הישובים כולל נציגי הצוותים הרפואיים בנוגע למוקד
הרפואה .לאחר הדיונים עירית תציג בבועות הקרובים את תכנית העבודה לבריאות בערבה.
 .7הוחלט פה אחד לאשר את ועדת השמות המקומית ,בהרכב הבא  :מהנדסת המועצה ,גזבר המועצה ויואב מויאל,
נציג מליאת המועצה.
 .8מיזם תיירותי – "חאן החלומות" הוצג ע"י היזמים :תומר בן דוד ומתן אביגד.
הוחלט :להמליץ על הקצאת הקרקע ליזמים בפטור ממכרז וזאת לתקופה של שנה אחת בלבד ובהתניה כי יינתן
אישור ממושב עידן .ככל שלא יתקבל בתוך שנה מהיום אישור הוועדה המשותפת לרמ"י ומשרד התיירות –
תתבטל המלצה זו.
 .9עדכונים :


עינב דורי ממושב עידן זכתה במכרז כ"א לתפקיד גזברית המועצה .המינוי יובא לאישור מליאת המועצה
הקרובה.



יואב ברנס ממושב חצבה מחליף את יובל ברזילי כמרכז משק מושב עידן  .איחולי הצלחה ליואב ותודה
רבה ליובל על פעילותו והשתתפותו במליאות המועצה.

