פרוטוקול מליאה מספר  26מתאריך 12.10.2020
משתתפים :אייל בלום ,אוסי וינטר ,רבקי אופיר ,שגיא קליין ,יואב מויאל ,ארבל בן-נובל ,דוד
מזרחי .
חסר :אודי בר.
נוכחים :עינב דורי ,עו"ד רועי פטריק ,נעמי בקר ,איילת ביגר ,אורי לב ,אורן קורין .
רשמה :עינב דורי.
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  25מתאריך .07.09.2020
 .2סקירה והצגת פעילות החברה לפיתוח באזור התעשייה -מוזמנת נעמי בקר מנכ"לית החברה
לפיתוח.
 .3הצגת תוכניות עבודה לשנת :2021
מרכז קהילה ערבה -מציגה איילת ביגר.
ועדה חקלאית – מציג אורן קורין.
מחלקת בטחון -מציג אורי לב.
 .4מרכיבי בטחון ביישובים  -שינוי מתווה פעילות – מוזמן אורי לב.
 .5טיפול בגזם חקלאי -מוזמן אורן קורין.
 .6אישור תב"רים.
 .7שונות.
דיון והחלטות :
 .1הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  25מתאריך .07.09.2020
 .2נעמי בקר הציגה את פעילות החברה באזור התעשייה לרבות ה"האב" שנפתח לאחרונה.
 .3הוצגה תוכנית העבודה ובקשות תקציב לשנת  2021של מרכז קהילה ערבה ע"י מנהלת
מרכז הקהילה איילת ביגר.
 .4הוצגה תוכנית העבודה ובקשות תקציב לשנת  2021של הועדה החקלאית ע"י מנהל
הועדה החקלאית אורן קורין.
 .5הוצגה תוכנית העבודה ובקשות תקציב לשנת  2021של מחלקת בטחון ע"י הקב"ט אורי
לב.
 .6הוחלט על שינוי מתווה ההפעלה התקציבית של מרכיבי הבטחון ביישובים כך שהתקציב
יעבור להפעלת המועצה למעט הסעיפים של צריכת חשמל והוצאות רכבי הבטחון,

המתווה החדש יאפשר לקבל תקציבים גדולים יותר מהמדינה ולבצע פרויקטים בהיקף
גדול יותר ביישובים.
 .7נערך דיון בנושא הטיפול בגזם חקלאי .הובהר שהנושא באחריות משפטית של האגודות
ושהמועצה תאכוף את האיסור על שריפת פסולת חקלאית ביישובים החקלאיים בערבה.
ראש המועצה עדכן כי התקיימה פגישה עם מרכזי המשקים (מנהלי האגודות) בה הובהר
שעל כל מושב לטפל בריכוז הפסולת האורגנית ,להתקין גדר ,שער ומצלמה ולהיערך
לקיצוץ הגזם .הובהר חד משמעית שחל איסור מוחלט לשרוף פסולת חקלאית ויש צורך
לטפל בפסולת כך שלא תתלקח .המועצה תקיים אכיפה בענין.
 .8הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
א .הגדלת תב"ר  807מרכיבי ביטחון הרחבה חצבה – מענק משרד הביטחון 92,815
 ,₪סה"כ תב"ר לאחר הגדלה .₪ 1,147,210
ב.

הקטנת תב"ר  – 852ביטול השתתפות מושב צופר ע"ס  ,₪ 110,000סה"כ תב"ר
לאחר הקטנה .₪ 110,000

ג.
ד.

תב"ר חדש  873גביה מנקלטים הרחבה פארן – .₪ 684,000
תב"ר חדש  874סימון כבישים והתקני בטיחות  – 2019מענק משרד התחבורה

 ,₪ 60,213הקרן לפיתוח  ,₪ 25,806סה"כ תב"ר .₪ 86,019
ה .תב"ר חדש  875שדרוג ציוד למידה מרחוק בית ספר – מענק משרד החינוך
.₪ 100,000
ו.

תב"ר חדש  876רכישת ציוד הגנה על הגבול המזרחי – מענק משרד השיכון

ז.

.₪ 140,000
תב"ר חדש  877סקר עבירות בנייה – השתתפות הקרן לפיתוח .₪ 88,335

ח .תב"ר  855הטמעת רפורמה ברישוי עסקים -מענק משרד הפנים ,₪ 93,323
השתתפות הקרן לפיתוח  ,₪ 12,009סה"כ תב"ר .₪ 105,332
 .9שונות :ניתנה סקירה על הכנת השטחים החקלאיים של מפוני מבולעת צופר ,הכשרות
הקרקע מסתיימות בחודש הקרוב

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

