פרוטוקול מליאה מספר  19מתאריך 10.02.2020
משתתפים :אייל בלום ,דוד מזרחי ,אוסי וינטר ,אודי בר ,ארבל בן -נובל ,רבקי אופיר ,יואב מויאל  ,שגיא קליין .
נוכחים :עינב דורי ,עו"ד רועי פטריק ,אשר לביא ,עז עפרוני ,תמר שנאן ,אורן בר לבן ,יואב ברנס ,אודי שגב ,רינה פרץ גל ,נעמי
בקר ,איילת ביגר ,אלירז דאי ,מירב עמית ,צחי דלי ,רינת רוזנברג ,הראל שקאלר ,הדיה קדמיס ,אפרת שקאלר ,עמית מאיר.
רשמה :עינב דורי.
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סיור במושב פארן
אישור פרוטוקול מליאה מס'  18מתאריך .13.01.2020
הצגת פעילות הנוער והתנועה החדשה -מוזמנים איילת ביגר ואלירז דאי
שינוי בתקנון עמותת מרכז קהילה ערבה בנושא קולנוע  -מוזמנת ביגר איילת.
תוכנית תיירות לשנת  -.2020מוזמנת מירב עמית רכזת תיירות בערבה.
תמיכת המועצה בעמותות -מוזמנים נציגי העמותות
אישור תב"רים
אישור הרכב ועדת התקשרויות של המועצה.
אישור ממונה לתלונות הציבור – ממונה אייל גמליאל מבקר המועצה
מכירת דירת מועצה למשפחת בן דוד -מוזמן מור זילברשטיין.
הקדמת הקצבות מפעל הפיס לפי תוכנית חומש.
אישור הדוח הרבעוני לרבעון השני לשנת .2019

 .13אישור הדוח הרבעוני לרבעון ה 3-לשנת .2019
דיון והחלטות :
 .1נערך סיור במושב פארן  ,אודי בר ורינה פרץ גל הציגו את הפעילות הענפה במושב פארן.
 .2הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  18מתאריך .13.01.2020
 .3אלירז דאי מנהל מחלקת הנוער במרכז קהילה ערבה הציג את פעילות הנוער והתנועה החדשה.
 .4איילת ביגר מנהלת מרכז קהילה ערבה הציגה את הצורך בשינוי תקנון העמותה מרכז קהילה ערבה.
הוחלט לאשר פה אחד הוספת מטרה למטרות העמותה" :קידום יצירה קולנועית והפקות סרטים באזור הערבה".
 .5מירב עמית רכזת תיירות בערבה הציגה את תוכנית התיירות לשנת  .2020נערך דיון וניתנו הערות של חברי המליאה לתכנית.
 .6נערך דיון בנושא תמיכת המועצה בעמותות בשנת .2020
תמיכות בנושא מכינות קדם צבאיות :בתחום זה הגישה בקשה לתמיכה עמותה אחת -בין השיטין.
תמיכות בנושא עמותות המקדמות פעילות ותוכניות בקרב ילדים ובני נוער :בתחום זה הוגשו שתי בקשות.
בקשת עמותת ארגון השומר (בי"ס אדם ואדמה) ,בקשת עמותת דרך לוטן.
תמיכות בנושא מדע ,מחקר ופיתוח :בתחום זה הגישה בקשה לתמיכה עמותה אחת -מו"פ מדבר וים המלח.
העמותות בין השיטין וארגון השומר (בי"ס אדם ואדמה) הגיעו על מנת להציג את בקשתן לתמיכה בשנת .2020
א .מטעם עמותת בין השיטין הגיעו להציג רינת רוזנברג -סמנכ"לית העמותה ,הראל שקאלר -ראש מכינת עין יהב ,הדיה
קדמיס -ראש מכינת פארן.
ניתנה סקירה בנושא פעילות העמותה .המכינה מפעילה תכניות שמרכזן ביישובי הערבה 3 .מכינות (חצבה ,עין יהב ,פארן)
תכנית שנה ב' (עין יהב) וכן את תכנית עבודה עברית ביישובי הערבה .חניכי העמותה מתנדבים בערבה באופן שוטף .בימי

רביעי מתנדבים באופן קבוע בבתי הספר ,בגיל השלישי וחונכות אישית לילדים .כמו כן ישנו קשר רציף עם הקהילה וימים
קבועים של משפחות "מאמצות" .חניכי העמותה מועסקים בחקלאות בערבה ובכך תורמים גם לחקלאות המקומית .חוות
בין השיטין הינה פרויקט התורם לתיירות ולחקלאות בערבה .יש שיתוף פעולה עם גורמי התיירות בערבה ובחווה מבקרים
מעל  6000מבקרים בשנה.
התמיכה של המועצה חשובה מאוד לגיוס כספים נוספים ממקורות אחרים .הסכום שהמועצה מעניקה כתמיכה הוא מנוף
מאוד גדול.
עיקר פעילות העמותה הינו בערבה התיכונה .העמותה מעסיקה  55תושבים מיישובי הערבה התיכונה במשרות מלאות/
חלקיות.
לעמותה  300משתתפים בכל התוכניות בשנה .כל המשתתפים נמצאים בערבה בכל שנת הפעילות.
העמותה צורכת מספקים מקומיים שירותים רבים :אוכל לחניכים ,מרצים מקומיים ,הסעות ,שכר דירה למושבים ,מיסי
קהילה ועוד.
פעילות העמותה חושפת נוער איכותי לאזור אשר בתקווה יחזור להתיישב בערבה בהמשך.
ב .מטעם עמותת אדם ואדמה הגיע להציג עמית מאיר מייסד ביה"ס אדם ואדמה.
אדם ואדמה פועלת במסגרת ארגון השומר החדש כפנימייה ותיכון הפועל במושב חצבה בערבה .בתוכנית  60תלמידים
מכיתות ט ועד יב .בבקרים עובדים בחקלאות בערבה ,עזרו עד היום למעל  45חקלאים .שכר שהחניכים מרווחים הוא רק
לכיסוי הוצאות המחיה ולא למטרות רווח.
בשעות הערב לומדים .פעם בשבוע מתנדבים למען הקהילה בערבה באופן קבוע .מתחזקים דונם וחצי של חממה ממנה מכינים
מארזי ירקות כתרומה לנזקקים בקהילה ובדימונה.
בעמותה  19מורים ,מתוכם  17מהערבה 3 .מורים עברו להתגורר באופן קבע בספיר בעקבות עבודתם בתוכנית .העמותה
מעסיקה אם בית ,מנהלנית ושומר כולם מהערבה.
חניכי העמותה מדריכים בתנועת הנוער ,מקיימים קשר רציף עם הקהילה ,בשוטף ,באירועים ובחגים .בקשר עם הנוער
במושבים.
העמותה צורכת מספקים מקומיים שירותים רבים :מרצים מקומיים ,חוגים וקורסים מספקים מקומיים ,תקשורת ,מזון
ועוד.
ג .עמותת דרך לוטן תגיע להציג את בקשתה במליאה שתערך בחודש מרץ בהתאם לבקשתם.
הוחלט לדחות את ההחלטה בנוגע למתן תמיכה בנושא מכינות קדם צבאיות ותמיכות בנושא עמותות המקדמות פעילות
ותוכניות בקרב ילדים ובני נוער למליאה הבאה.
הוחלט לאשר פה אחד לאשר מתן תמיכה בשנת  2020לבקשה בתחום תמיכות למדע ומחקר לעמותת מו"פ מדבר וים המלח
בסך של .₪ 283,000
 .7הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
א.

שינוי בתב"ר  – 764מרכיבי בטחון הרחבה עין יהב -ביטול מענק משרד הבטחון (הקטנת התב"ר) בסך
( ₪ 556,000הכסף התקבל דרך קק"ל)  ,הוספת מענק קק"ל (הגדלת תב"ר) בסך . ₪ 772,380

ב.

הגדלת תב"ר  -658מועדון רב תכליתי צוקים – הגדלה על סך  ₪ 860,000מענק  JNFארה"ב.

 .8הוחלט לאשר פה אחד את הרכב ועדת ההתקשרויות של המועצה לצורך קיום נוהל התקשרויות עם יועצים
בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים בהרכב הבא :מנכ"לית המועצה -עינב דורי ,היועץ המשפטי של
המועצה -עו"ד רועי פטריק ,נציגת גזברות המועצה -אלינור פרץ.
 .9הוחלט לאשר פה אחד את מינוי אייל גמליאל ,מבקר המועצה ,כממונה לתלונות הציבור במועצה.

 .10הוחלט לאשר חוזה למכירת דירת המועצה ברח' העומר  2מס'  13למורן ודוד בן דוד בתמורה לסך של  450,000ש"ח זאת
בהסתמך על חוו"ד היועץ המשפטי ומסמך בקשה מגזברית המועצה שהוצגו בפני המליאה ומצ"ב .המכר הינו בכפוף לאישור
משרד הפנים ובתנאי שאין לרוכשים חובות למועצה .המשפחה מתגוררת בשכירות בדירה מעל  10שנים.
שווי הדירה עפ"י הערכת שמאי עדכנית הינו .₪ 450,000
הוחלט לאשר פה אחד את החוזה למכירת הדירה למשפחת בן דוד בתנאים כאמור.
 .11הוחלט לאשר פה אחד את הקדמת הקצבות מפעל הפיס לפי תוכנית החומש בסך של  ₪ 3,113,000בהתאם
לטבלה מיום  31.01.2020שהעתקה מצ"ב.
 .12עינב דורי הציגה את הדוח הכספי הרבעוני השני והשלישי של המועצה לשנת  .2019הוחלט לאשר פה אחד את
הדוחות הרבעוניים לרבעון  2ו –  3לשנת .2019
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ראש המועצה

חבר מליאה

