פרוטוקול מליאה מספר  18מתאריך 13.01.2020
משתתפים :אייל בלום ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר ,אודי בר ,ארבל בן -נובל ,רבקי אופיר.
חסרים :יואב מויאל ,שגיא קליין.
נוכחים :עינב דורי ,עו"ד רועי פטריק ,אייל גמליאל – מבקר המועצה ,אשר לביא ,עז עפרוני ,תמר שנאן ,אורן בר לבן ,יואב ברנס.
רשמה :עינב דורי.
סדר היום:
 .1סיור במו"פ
 .2סיור במייקרס – מוזמן עודד קינן
 .3זנבנים ותיירות – מוזמן עודד קינן ויעל אלון
 .4מדע בהקשר של פיתוח וחינוך – רבקי אופיר
 .5תיירות וחינוך – גן צמחי מדבר – הילה אלבז מומנת
 .6אישור פרוטוקול מליאה מס'  17מתאריך .02.12.2019
 .7אישור פרוטוקול מליאה טלפוני מתאריך . 11.12.19
 .8גריעת רויטל טריפלר ממורשי חתימה במועצה.
 .9אישור תנאי העסקתו של מבקר הפנים  +אישור עבודה נוספת מבקר הפנים
 .10אישור לקיחת הלוואת גישור לכספים מהמדינה.
 .11מינוי גדי גוהר כרכז נגישות ברשות המקומית.
 .12אישור תב"רים
 .13אישור צו ההנחות בארנונה לשנת .2020
דיון והחלטות :
 .1נערך סיור במו"פ  ,איילון גדיאל מנהל המו"פ סקר את פעילות המו"פ .שרית פוליבודה הציגה את המו"פ המדעי.
 .2נערך סיור במייקרס  ,עודד קינן הציג את המתחם וסקר את הפעילות הענפה המתקיימת בו.
 .3עודד ויעל אלוןהציגו את הפעילות המתבצעת במסגרת מחקר הזנבנים.
 .4רבקי אופיר נתנה סקירה בנושא מדע בהקשר של פיתוח וחינוך.
 .5הילה אלבז הציגה את פרויקט גן צמחי מדבר ואמץ שיטה.
 .6הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  17מתאריך .02.12.2019

 .7הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה טלפוני מתאריך . 11.12.19
 .8הוחלט לאשר פה אחד את גריעת רויטל טריפלר כמורשית חתימה במועצה ולהסמיך את מורשי החתימה במועצה לחתום על
המסמכים הדרושים לשם הוצאה לפועל של שינוי זה .מורשי החתימה במועצה יהיו מעתה כדלקמן  :חתימתו של אייל בלום

יחד עם חתימתה של עינב דורי יחד עם חותמת המועצה או על גבי שמה המודפס יחייבו את המועצה לכל דבר וענין .

 .9הוחלט לאשר פה אחד את תנאי העסקתו של מבקר הפנים לפי  90%שכר בכירים המבקר יועסק ב 50%משרה  .כמו כן הוחלט
לאשר את עבודתו הנוספת של מבקר הפנים בחבל איילות ב 50%משרה זאת על פי הוראות סעיף  4.12בחוזר מנכ"ל 1-2011
לעניין אישור עבודה נוספת.
 .10הוחלט לאשר פה אחד נטילת הלוואה בסך  5מיליון  ₪לצורך פיתוח תשתיות בישובים .ההלוואה תובא לאישור
משרד הפנים.
 .11הוחלט לאשר פה אחד את מינוי גדי גוהר כרכז נגישות ברשות המקומית.
 .12הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
הגדלת תב"ר - 553חידוש כלי רכב , ₪ 132,002 ,מהקרן לפיתוח לצורך רכישת אוטובוס.
תב"ר חדש  – 834מרכיבי בטחון מושב עידן  ,התחייבות משרד השיכון בסכום של  , ₪ 920,000התחייבות משרד
הבטחון בסכום של . ₪ 843,604
תב"ר חדש  – 835מבנה רב תכליתי בפארן ,מענק החטיבה להתיישבות בסכום של  , ₪ 415,293התחייבות מושב
פארן  , ₪ 350,000השתתפות הקרן לפיתוח . ₪ 100,000
הגדלת תב"ר - 761תכנון באמצעות מועצה אזורית ,התחייבויות למענקי משרד השיכון הגדלה בסכום כולל של
.₪ 7,872,818
תב"ר חדש  – 841הקמת גדר היקפית בהרחבה עין יהב  ,מענק משרד הבטחון בסכום של .₪ 176,232
הגדלת תב"ר  – 794חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה  ,מענק משרד החינוך הגדלה בסכום של .₪ 60,326
הגדלת תב"ר  – 799הקמת מתחם עבודה -האב  ,מענק החטיבה להתיישבות בסכום של . ₪ 600,000
תב"ר חדש  -815כפר אומנים צוקים  ,מענק משרד החקלאות  , ₪ 500,000העברה מתב"ר  832בסכום של
 , ₪ 270,000מענק קק"ל אוסטרליה  , ₪ 2,400,000מענק קק"ל ישראל . ₪ 450,000
הגדלת תב"ר  – 782אולם ספורט ספיר  ,מענק משרד השיכון  , ₪ 1,100,000הלוואה מועצה ₪ 3,000,000
שאושרה בפרוטוקול מליאה מספר  67בתאריך . 19.03.2018
הגדלת תב"ר  – 798בריכת שחייה בספיר  ,הקצבות מפעל הפיס בסכום של  ,₪ 2,034,704תכנית החומש מפעל
הפיס בסכום של  ₪ 3,113,000תרומת  JNFבסכום של . ₪ 30,000,000
 .13הוחלט לאשר פה אחד את צו ההנחות בארנונה לשנת .2020
 .14עדכוני ראש המועצה :
א .בימים אלו פועלים מול משרד התקשורת בנושא התשתיות בערבה ומקדמים פניה מול בזק .מרכזי המשקים
מתבקשים לרכז את בעיות התשתיות ביישובים ולהעביר למועצה על מנת לקדם טיפול בנושא.
ב .ניתנה אינפורמציה בנושא מובלעת צופר והמאמצים הרבים שנעשים בנוגע לפתרון לנושא.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

