
 

 
 18.01.2021מתאריך   31פרוטוקול מליאה מספר 

 
 .נובל, אודי בר-, ארבל בן, שגיא קליןדוד מזרחיאוסי וינטר, רבקי אופיר, יואב מויאל,  משתתפים:

  .רו"ח צחי דלי ,מור זילברשטייןעו"ד רועי פטריק,   עינב דורי, נוכחים:

 : עינב דורי.רשמה
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 דיון והחלטות : 
 

 .07.12.2020ך מתארי  30הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מס'  .1

 .2020לשנת  2-הדוח הרבעוני של המועצה לרבעון ההוחלט לאשר פה אחד את  .2

 .2020לשנת  3-הרבעוני של המועצה לרבעון ההדוח הוחלט לאשר פה אחד את  .3

  הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים הבאים: .4

 .₪ 200,000מענק משרד החינוך  –חאן חינוך  889תב"ר חדש  .א

 .₪ 20,000מענק משרד הפנים  –סקר נכסים  730הגדלת תב"ר  .ב

 .₪ 123,329מענק המשרד להגנת הסביבה  –חינוך איכות הסביבה  890תב"ר חדש  .ג

 .₪ 100,000מענק משרד החינוך   –שיפוץ חדר מורים  891תב"ר חדש  .ד

. ₪ 30,000  -השתתפות מרכז קהילה )קרן קסרייר(  –מרכז אופק ללמידה  863הגדלת תב"ר  .ה

 .₪ 80,000השתתפות רשת דרכא )מול התחייבות משרד החינוך(  

 .₪ 100,000 משרד הפנים –שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי בבית הספר  892תב"ר חדש  .ו

 169,294מענק המשרד לפיתוח הנגב והגליל  –מדע במדבר )רשויות סמוכות גדר(  893תב"ר חדש  .ז

₪. 

, השתתפות הקרן לפיתוח ₪ 200,000מענק משרד הפנים  -שיקום מדרכות בספיר 894תב"ר חדש  .ח

34,000 ₪ . 

 .₪ 100,000מענק משרד הפנים  -התייעלות אנרגטית 895תב"ר חדש  .ט



 

ולזמן את קב"ט המועצה  2020הקמת מרכז הפעלה  888לאשר בשלב זה את תב"ר  הוחלט שלא .י

 אורי לב לדיון בנושא במליאה הבאה.

בנושא תשלומי הארנונה ע"י עו"ד רועי  ועמדות המועצה והמפעלסקירה בנושא פעילות מפעל צין  ניתנה .5

 פטריק. 

הנושא בטיפול של -לאחר התפטרותו של ראש המועצה הבחירות לראשות המועצההליך ניתן עדכון לגבי  .6

 משרד הפנים וברגע שיהיו פרטים נוספים הם יופצו לציבור ולחברי המועצה.

בה היא מכהנת אוסי וינטר ממלאת מקום ראש המועצה נתנה סקירה על תפקוד המועצה בתקופה  .7

 .כממלאת מקום ראש המועצה

 -שונות .8

 נציגי ואתט לזמן את יונתן נריסנה רכז קליטה ודמוגרפיה נערך דיון בנושא קליטה בערבה. הוחל .א

 מליאה הבאה.ישיבת הל ערבהבהקליטה פעילותם בתחום מרכז צעירים שיפרטו על 

ארבל בן עדכנה לגבי יוזמה שהיא מקדמת ביחד עם אודי בר להקמת פורום עסקים קטנים ובינונים  .ב

 במועצה. 
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