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 05.09.2021מתאריך   83פרוטוקול מליאה מספר 

 

, רבקי אופיר )באמצעות זום(, אודי בר נובל-, ארבל בןשגיא קלין, יואב מויאל, מאיר צור משתתפים:

 .)באמצעות זום(

 דוד מזרחי. חסרים:

נעמי בקר, מור זילברשטיין , אוסי וינטר, עינב דורי, עו"ד רועי פטריק, עזרא רבינס, עידו שחם,  נוכחים:

 , יואב ברנס. אוסי ניר, עז עפרוני, אייל גמליאל

 , תמר שנאן.רינה פרץ גל, נדב אילון זום:אמצעות נוכחים ב

 

 : עינב דורי.רשמה
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 דיון והחלטות : 

 

מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה בחלקה גם באמצעות מערכת הזום, עקב מגבלות על  .1

התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה והעובדה כי חלק מחברי המליאה אינם 

מחזיקים "בתו הירוק", אנו מבקשים לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות 

.כמו כן,  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  55היוועצות חזותית מכח סעיף 

מבקשים את אישור הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה. המשתתפים מאשרים כי 

ם מיו 38. החלטה: לקיים את ישיבת מליאת המועצה מספר הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה
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כאשר חלק מחברי המליאה נוכחים באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות  05/09/2021

 חזותית.

 נערכה הרמת כוסית לראש השנה. .2

  -עדכוני ראש המועצה .3

ראש המועצה הביע את הערכתו למחלקת חינוך, מנהלי בתי הספר  -פתיחת שנת הלימודים .א

 .וכל צוותי המועצה על פתיחה מוצלחת ש שנת הלימודים

, המרפאות ביישובים תהינה 24/7נערכים מאמצים לפתוח את המרפאה האזורית  -מרפאה .ב

. בשעות הלילה תהיה 24:00פתוחות בשעות הבוקר ואחר כך המרפאה האזורית תפתח עד 

 אחות כוננית למתן מענה. כמו כן נעשים מאמצים גדולים לגייס רופא נוסף לערבה.

ות עם מועצה אזורית תמר והמהלכים המתנהלים ראש המועצה עדכן לגבי וועדת הגבול  .ג

 בימים אלו בתחום זה.

בנושאים אזורים של תיירות  תהמועצה נערכת ליצירת שיתופי פעולה עם חבל איילו .ד

 וחקלאות.

 ניתנה סקירה בנושא הרפורמה בחקלאות וביקור שר החקלאות באזור. .ה

. ראש המועצה 2022ונערכת לתקציב  2022עבודה לשנת  המועצה החלה לעבוד על תוכניות .ו

 מעונין לקדם מספר שינוים ארגונים במועצה.

ועד מקומי ספיר החל במהלך של יציאה לעצמאות, הועד פתח חשבון בנק עצמאי ונעשים  .ז

 פעולות לקראת התנהלות עצמאית של הועד.

מגיע מאשקלון, הדבר ישפר בימים אלה פועלים על מנת לחבר את הציר הצפוני לצינור מים ש .ח

מאוד את איכות המים. במקביל עובדים על בקשה לחיבור דרומי של הציר למתקן סבחה 

 באילת.

. יש צורך דחוף 90נערכה פגישה עם השר יצחק הלוי במטרה לקדם את נושא הסדרת כביש  .ט

 בהרחבת הכביש וטיפול בתאורה מתאימה.

 לפתוח לתיירות את ציר מעלה עקרבים.המועצה פועלת מול רשות שמורות הטבע במטרה  .י

אנו פועלים רבות להסדרת הנושא מול משרד החקלאות להקמת סככות בשטחים  -סולרי .יא

 החקלאיים על מנת לאשר גגות סולריים בערבה.

 

 .26.07.2021מיום  37הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה  .4

  מרכז קהילה כדלקמן: תוספת לתקנון הוחלט לאשר  .5

מגבלות למשך כהונה: מבלי לגרוע, ובכפוף להנחיות משרד הפנים לעניין תנאי העסקת עובדים  10.9.13

 . 2006ולהוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים המתפרסמים מעת לעת לעניין מינוי מנכ"ל התשס"ו 

רן תקופת הכהונה של מנהל יחידת קרן הקולנוע, המנהל האומנותי וחברי הוועד המנהל של יחידת ק

שנים, עם אפשרות  4נציגי ציבור מקרב חברי הנהלת המתנ"ס בלבד תוגבל ל  4הקולנוע המונים 

שנים נוספות, ולאחר מכן בשנתיים נוספות, כך שתקופת הכהונה  4להאריך את תקופת הכהונה ב 

שנים ברציפות, ו/או על התקופה הקבועה במבחני התמיכה של משרד  10המרבית לא תעלה על 

 שנים לפחות 4לעניין זה היעדר רציפות תיחשב הפסקה בכהונה שמשכה התרבות. 
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 נדחה למליאה הבאה.סעיף הדיון ב .6

 הבאים בוועדות המועצה:  םהוחלט לאשר את המינויי .7

 מינוי שגיא קליין כיו"ר ועדת מכרזים. .א

 מינוי ארבל בן כיו"ר ועדת ביקורת. .ב

 מינוי יואב מויאל כיו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים. .ג

הוחלט לאשר את הרכב וועדת הביקורת של ועד מקומי ספיר. המועמדים שאושרו הינם: מזל  .8

 עובד, ליזט שוחמי, ולדמייר אגייב.

בהמשך לבקשתו ועל פי נוהל  ש"ח 27,223בסך של  הלוואהעובד המועצה ליטול הוחלט לאשר ל .9

 הענקת הלוואות לעובדים.

מענק החטיבה  –משרדים בישוב צוקים שיפוץ ובינוי מבנה  -905הוחלט לאשר את תב"ר  .10

, סה"כ לתב"ר ₪ 337,662, התחייבות החברה לפיתוח  ₪ 740,629להתיישבות בסכום של 

1,078,291 ₪ . 

 .ולבנין הערבה בע"מ בחברה לפיתוחשהסתיימו ומתנהלים נעמי בקר הציגה את הפרויקטים  .11

על ידי חברי  הכפי שהועל שינויהוחלט לדחות את אישור החוזה למליאה הבאה לאחר ביצוע  .12

 המליאה בדיון. 

ולבנין הערבה  בדירקטוריון החברה לפיתוח מליאת המועצה הוחלט למנות את אודי בר כנציג .13

 .בע"מ במקום אוסי וינטר שהתפטרה מחברותה במליאה

עזרא רבינס ראש המועצה לשעבר הגיע על מנת להציג לחברי המועצה את עמדתו בנושא גיוס  .14

 השחייה ותוכנית אב לספורט והחקלאות בערבה. תרומות, מרכז

 

 

             __________                                     _____                                               __________ 

 חבר מליאה                                                                  ראש המועצה                                             


