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 דיון והחלטות : 

 

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

מגבלות על 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 

לצו המועצות המקומיות )מועצות  55יף כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית מכח סע

.כמו כן, מבקשים את אישור הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל  1958 –אזוריות(, התשי"ח 

. החלטה: משתתפי הישיבה. המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה

מחברי המליאה נוכחים כאשר חלק  15/11/2021מיום  39לקיים את ישיבת מליאת המועצה מספר 

 באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית.

 .05.09.2021מיום  38הוחלט לאשר את פרוטוקול מליאה  .2

 עדכוני ראש המועצה:  .3
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ראש המועצה עדכן לגבי וועדת הגבולות עם מועצה אזורית תמר ולגבי פעולות נוספות  .א

 ומשרד הפנים. תמר המתנהלות מול המועצה

 .והטיפול בו לגבי אירוע אלימות שהתרחש בבית הספרניתן עדכון  .ב

 המועצה. ו יישוביסיבים אופטיים אליו הצטרפלפריסת  ניתן עדכון לגבי מכרז  .ג

. רופא משפחה 24/7במרפאת ספיר ולעבוד מרפאה אזורית צפויה להיפתח בחודש דצמבר  .ד

עם תחילת פעילות  נוסף בתהליך מעבר למושב צופר וצפוי להתחיל לעבוד בערבה בקרוב.

 המרפאה כאמור תיפסק פעילות מוקד החירום שהופעל ע"י החברה לפיתוח.

מאיר יצחק הלוי פועלים על  ח"כ ערבה. בשיתוף -תאיילו -ניתן עדכון לגבי שדולת אילת .ה

 מנת לטפל בכביש הערבה ולהרחיבו.

 ח שלהבהביטוכמנהלת חברת ניתן עדכון כי ברכה שלכט צפויה לפרוש בקרוב מתפקידה  .ו

 .השייכת למושבים

הוקמה ועדת איתור  .ערבה ניקוזהרשות כמנכ"ל גיל סלווין צפוי לפרוש בקרוב מתפקידו  .ז

 לבחירת מחליף.

 גלי כהן מונתה כמנהלת פיתוח ויזמות בחברה לפיתוח. .ח

 לטובת התושבים. 106המועצה צפויה להרחיב בקרוב את שירות  .ט

   יוצגו במליאה הבאה.והן  2022ראש המועצה עובד על תכניות העבודה לשנת  .י

 

עופר רבינס מצוקים הצהיר אמונים בנוסח: " אני מתחייב בזה לשמור אמונים למדינת ישראל  .4

 במועצה אזורית הערבה התיכונה".שליחותי ולמלא באמונה את 

 הועדה המקומית לתכנון ובנייה. וביקורת, ועדת איכות הסביבה, הבוועדת כחבר עופר רבינס מונה  .5

 הוחלט לאשר את התב"רים הבאים: .6

 .₪ 833,805השתתפות משרד השיכון והבינוי בסכום של  –נחלות בצופר  18 -911תב"ר  .א

השתתפות משרד השיכון והבינוי בסכום של  -נחלות 12הרחבה צפוני צופר  -912תב"ר  .ב

555,870 ₪. 

כום של השתתפות משרד השיכון והבינוי בס -נחלות 12הרחבה דרומי צופר  -913תב"ר  .ג

555,870 ₪. 

 .₪ 65,000השתתפות משרד הבטחון בסכום של  -שיקום גדר בטחון פארן -914תב"ר  .ד

על פהלוואה בנק מרכנתיל דיסקונט באמצעות מ – PVהקמת מערכות  -902עדכון תב"ר  .ה

, סה"כ ₪ 96,384, השתתפות הקרן לפיתוח בסכום של ₪ 530,112הפיס בסכום של 

 .₪ 626,496 -לתב"ר

 31,100השתתפות הסוכנות היהודית בסכום של  -גנטיקה של תמרי המעיינות-915תב"ר  .ו

₪. 

השתתפות משרד הביטחון בסכום של  -שיקום מחסן נשק עידן, חצבה וספיר -916תב"ר  .ז

 .₪ 37,955, סה"כ לתב"ר ₪ 1,955, השתתפות הקרן לפיתוח בסכום של 36,000

מהקרן  ₪ 3,744להעביר סכום של הוחלט  -תכנון כבישי גישה לבתי עלמין 741תב"ר  .ח

 לפיתוח לתב"ר ולסגור את התב"ר.
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 הוחלט לסגור את התב"רים הבאים: .ט

 

 

 

 תיאור מס' תב"ר

 תשתיות ביוב במושב עידן 700

 מרכיבי בטחון הרחבה עין יהב 764

 לחרום GISיצירת שכבות במערכת  768

 הרחבת בי"ס יסודי 790

 שיקום אתר פסולת חצבה 850

 שעשועים צופר גן 852

 גני קקל חצבה 856

 גני קקל עידן 857

 שיקום גדר בטחון עידן 859

 שדרוג ציוד למידה מרחוק בית ספר 875

 גני קקל צוקים 858

722 
התאמת נגישות למוסדות חינוך 

 קיימים

 חאן תעסוקות עין יהב 867

 תכנון כבישי גישה לבתי עלמין 741

 פרויקטים לרווחת האזור 540

 מועדונית בספיר 737
 

 

 יואב מויאל ליו"ר לוועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור.הוחלט למנות את  .7

 .לתכנון ובניה הוחלט למנות את אודי בר כממלא מקום ראש המועצה בוועדה המקומית .8

 בין המועצה לחברה לפיתוח )חברה בת של המועצה( הוחלט לאשר את החוזה להפעלת הבריכה .9

 . יואל מויאל וארבל בן הביעו התנגדותם.ושניים נגד ברוב של שישה חברי מליאה בעד

 .2021הוחלט לאשר את הדוח הכספי של המועצה לרבעון השני לשנת  .10

 .14.06.2007, פורסם בתאריך 2007 –חוק עזר לערבה התיכונה )שירותי שמירה(, התשס"ז  .11

 31/12/2023נתיים נוספות עד לתאריך חוק העזר בש תוקפו של המועצה מבקשת להאריך את

פה לפרסום כפו הארכת תוקף זו .  31/12/2022כאשר תוקף תעריף היטל השמירה מוארך עד יום 

. הוחלט פה אחד   2021-התשפ"ב(,  6תיקון מס' ) (הוראת שעה)חוק לתיקון פקודת העיריות 

עד לתאריך  2007 –התשס"ז לערבה התיכונה )שירותי שמירה(, חוק העזר  תוקפו של להאריך את

לפרסום חוק בכפוף ו 31/12/2022כאשר תוקף תעריף היטל השמירה מוארך עד יום  31/12/2023

 .. 2021-(, התשפ"ב 6לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה( )תיקון מס' 

 

             __________                                     _____                                               __________ 

 חבר מליאה                                                                  ראש המועצה                                             


