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 דיון והחלטות : 

 
 .22.03.2021ך מתארי  34הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  .1

ראש  במקום חתימה במועצה הכמורש ראש המועצה מאיר צורהוחלט לאשר פה אחד את  .2

החתימה במועצה לחתום על המסמכים  יאת מורש ולהסמיך אייל בלום המועצה לשעבר

החתימה במועצה יהיו מעתה כדלקמן:  זכויותהדרושים לשם הוצאה לפועל של שינוי זה. 

מנכ"ל  או  אוסי וינטרממלאת מקום ראש המועצה  אומאיר צור  -ראש המועצה של  םחתימת

חותמת   בצירוףעינב דורי ,  גזברית המועצה עם חתימתה של יחדמור זילברשטיין  -המועצה 

 .יחייבו את המועצה לכל דבר וענין ,המועצה או על גבי שמה המודפס

 .ראש המועצה מאיר צור כנציג המועצה ברשות ניקוז ערבה הוחלט למנות את .3

 .אשכול נגב מזרחי -מאיר צור כנציג המועצה באיגוד ערים  הוחלט למנות את .4

שנים המועצה פרסמה שלושה מכרזים )!(  3-: לפני כ מינוי ממלא מקום מנהל מחלקת החינוך .5

למילוי תפקיד מנהל מחלקת החינוך במועצה אך קיים מחסור במועמדים והמכרזים הסתיימו 

כממלא מקום מנהל מחלקת החינוך וביצע את מאז בלא שנבחר מועמד. אלעזר פויכטונגר כיהן 

אלעזר הפסיק את עבודתו בתקופת הבחירות לראשות המועצה עבודתו בצורה טובה ביותר. 

אשר הרשות לא תוכל  מדובר במשרה נחוצה מאודוכעת המועצה מעונינת להמשיך ולהעסיקו. 

והצורך להכין  , במיוחד לאור משבר הקורונה והשלכותיולתפקד בלעדיה ולו לתקופה קצרה

בהליכים לאישור משרה במהירות את שנת הלימודים הבאה במערכת החינוך בערבה. המועצה 

לאור לוח לא ניתן לקלוט עובד במכרז למשרה זו ותפרסם מכרז למשרה. בנסיבות הנוכחיות זו 



 

עבודה אלעזר הוא בעל תארים אקדמיים ב .באיוש המשרה מיידית ךהזמנים הצפוף מאד והצור

 . המתאים סיון הניהוליהניבתחום החינוך לרבות  ןניסיוויש לו אלית סוצי

אלעזר פויכטונגר כממלא מקום מנהל מחלקת החינוך הוחלט למנות את  לאור האמור לעיל

 במועצה.

"שלהב" בסמוך לספיר כפי שהוצגה ע"י  תעשיהההוחלט לאשר את התב"ע להרחבת אזור  .6

להערות המפורטות בפרוטוקול מליאת הועדה  ובכפוףומהנדסת המועצה  מנכ"ל המועצה

כנית של אזור ומגישת הת הינההמועצה הוחלט לאשר כי  .22/03/2021 המקומית מיום

 .התעשיה

 הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:  .7

 .₪ 59,279בסכום של   JNFתרומת  -רכש ציוד חילוץ 698הגדלת תב"ר  .א

 884להעביר מתב"ר כן הוחלט  -גינת בר במדבר 899הוחלט לאשר פתיחת תב"ר חדש  .ב

חינוך איכות ) 890להעביר מתב"ר ו, 899לתב"ר  ₪ 35,000סכום של  (איכות הסביבה)

 .  ₪ 70,000 899 . סה"כ לתב"ר899לתב"ר  ₪ 35,000סכום של  (הסביבה
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