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ניר פותח את הישיבה ומעדכן כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה באמצעות מערכת
הזום בשל מגבלות על התכנסות שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה ,הוא מבקש לקבל
את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית מכח סעיף  55לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח –  .1958כמו כן ,מבקש את אישור הנוכחים כי הם רואים
ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.

הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :לאשר את קיום ישיבת מליאת המועצה מספר 4/2020
בדרך של היוועצות חזותית

על סדר היום:
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אישור פרוטוקול מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מס' .2020002
אישור פרוטוקול מליאת המועצה .03/2020
דיווח ראש המועצה.
דיון בדו"ח ממונה על פניות הציבור לשנת .2019
שונות.
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להלן על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול מליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מס' :2020002
החומר חולק מראש לחברים.
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :אישור פרוטוקול מליאת הועדה המקומית
לתכנון ובנייה מס' 2020002

 .2אישור פרוטוקול מליאת המועצה :03/2020
החומר חולק מראש לחברים.
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר 03/2020
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 .4דיווח ראש המועצה:
החודש האחרון התאפיין בהמשך פעולות שוטפות כגון הפעלת תאורת רחוב חדשה בהר עמשא,
סיום פרויקט שכונת צרויה בעין גדי ,תגבור פינוי אשפה וניקיון בישובים ,עבודת הועדה
המקומית ובמקביל פעלנו לאור משבר הקורונה במספר תחומים:
חלוקת סלי מזון לתושבים נזקקים ,מאוד מקווה שהנזקקות היא זמנית ורוב האנשים יחזרו
לאט לאט לשגרה .הפעלנו מערך הסעות לחיילים בחודש האחרון למניעת חשיפתם בתחבורה
ציבורית ונבצע זאת עד לחזרה מלאה של התחבורה הציבורית לשגרה וזאת על מנת לשמור על
בריאות החיילים .המועצה עומדת בקשר רציף עם משרד הבריאות ומעבירה את ההנחיות
הרשמיות לתושבים ,ומערכות החינוך השונות פועלות מרחוק עפ"י הנהלים .כמו כן ,קיימנו את
טכסי יום השואה ויום הזיכרון בדרך ווירטואלית בשיתוף ועדות התרבות ,הנוער ,בתי הספר
והתושבים בצורה מכובדת מאוד למרות אתגרי התקופה ובהזדמנות זו אני מבקש להודות תודה
גדולה לסימה שוורץ ,מנהלת התרבות ,על הפקת טקסים מכובדים באמצעים טכנולוגיים ובצורה
לא פשוטה ואפילו תקופה מאתגרת בשל הריחוק מאנשים.
זה המקום גם להודות למזכירי הישובים ,רכזי הצח"י ,אנשי החינוך ,ועדות התרבות והרבה
אנשים טובים שעושים עבודה משותפת ומהודקת לאורך כל התקופה ,בישובים.
היום החזרנו את כיתות א עד ג ללימודים עפ"י ההנחיות משרד החינוך ובימים הקרובים אנחנו
מקווים שגם תלמידי יא' –יב' יחזרו לשגרה .לגבי שאר מערכת החינוך נמשיך לחכות להנחיות
משרד החינוך והבריאות.
אשתף אתכם שיש המון חוסר וודאות בנושאי החינוך ובנושאם אחרים ובעיקר חוסר וודאות
בנושאים הקשורים בשיפוי של משרד האוצר כלפי הרשויות בגין פעולות שהרשויות נדרשות
לבצע מעבר לפעולות השוטפות ,לדוגמא :צורת ההסעה עכשיו מחייבת את הרשויות להכפיל את
ההסעות ולפעמים להפעיל הסעות פי שלוש מהרגיל כאשר המדינה ממשיכה לעבוד ללא תקציב
מאושר של  1/12ותקציבים מיוחדים לאירועים מיוחדים לא מגיעים לרשויות ,דבר שפוגע באופן
ישיר בתקציבי הרשויות ,דבר שגורם לחלק מהרשויות לחשוב ולהשבית את המערכת .אנחנו,
מצדנו בתמר עושים הכל על מנת להחזיר את הילדים למסגרות החינוכיות על מנת לאפשר גם
להורים לחזור לשגרת עבודה בהתאם להנחיות.
במתחם המלונות ,המשכנו לאורך כל התקופה את השמירה שלנו במרחב ,ולצערי ככל שיש יותר
הקלות ,כך יותר אנשים מנסים להגיע למרחב ואף להיכנס לים ופקחי החופים נאלצים לרדוף
אחרי אנשים ולהשליט סדר ,כמובן בשיתוף פעולה עם המשטרה .במקביל ,אנו ממשיכים
בעצימות נמוכה יותר לגנן את האזור ולשמור על התקינות של האזור ליום שאחרי ובקידום
פרויקטים ושיפוצים שנחוצים באזור תוך כדי ניצול ההזדמנות שאין אנשים במרחב.
בשלושת השבועות האחרונים ,אנחנו עובדים יחד עם פיקוד העורף ומסייעים להם במעטפת
במלונות קורונה ,היום ישנם שלושה מלונות קורונה פעילים במרחב של מבודדי קורונה במרחב,
החוזרים מחו"ל .ובהמשך השבוע אמורים להיפתח עוד שניים.
בפן התקשורתי העליתי סרטון משותף שלי יחד עם אבי גל בנושא הסיוע לחקלאים ,הסרטון זכה
למעל לשלושים אלף חשיפות וכן היינו המועצה היחידה שזכתה לחשיפה בכתבה מרכזית בערוץ
.13
בנוגע להטבות לחקלאים ,לצערי לא הצלחנו להגיע להישגים מול משרד הפנים בנוגע לשינוי
התקנות החלות על החקלאים ואנו פועלים לקידום הנושא ביחד עם יו"ר פורום המועצות
האזוריות שי חג'ג' ,בתקווה שעוד מעט תקום ממשלה וימונה שר חקלאות ,מה גם שהמועצות
האזוריות מעדיפות לפעול ישירות מול משרד החקלאות.
יועמ"ש יפית גרין מחדדת כי הניסיון של ראש המועצה היה לתקן את טיוטת התקנות של
החקלאים ,ובעצם המועצה האזורית תמר הייתה המועצה היחידה שניסתה לתקן ולהציע הצעה
לתיקון התקנות להיטיב עם החקלאים ,אולם נפלנו שוב על אוזניים ערלות.
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משרד הפנים פרסם ,במסגרת תקנות והסדרים במשק המדינה ,תיקון מספר  2להנחות ארנונה
לנכסים למעט שסיווגם מבנה מגורים ,אדמה חקלאית ,מבנה חקלאי כהגדרתם בתקנות
הארנונה הכללית ,בעצם התקנות הללו אומרות שהטבת פטור הארנונה לשלושה חודשים הינה
למפעלים ועסקים גדולים למעט חברות ביטוח ,בנקים מגורים וחקלאים .כלומר מפעלי ים המלח
ומפעלי מישור רותם קיבלו הטבת ארנונה ובעיני משרד הפנים ,החקלאים כמו הבנקים כמו
הקמעוניים הגדולים לא קיבלו את ההטבה ,בנוסף מחוז דרום של משרד הפנים שלח מכתב
לראשי הרשויות והגזברים ביום ה 22/04/2020-ובו ציינו כי הם מודעים לקושי התושבים לעמוד
בנטל התשלומים לאור משבר הקורונה אולם לצד ההבנות והרגישות אתם לא יכולים לתת
הקלות ועליכם לגבות את אשר עליכם לגבות.
בנוסף לכך ,הממשלה החליטה לשפות את הרשויות האיתנות ,קרי גם המועצה שלנו ,ב92% -
מהטבה שהיא נתנה עבור הארנונה המתבססת על חיובי שנת  2018בהתאמות מסוימות (שאינן
מספקות) ,מה שאומר שהמועצה צריכה לספוג בפועל מעל  8%הרי ,למשל ,בשנת  2018עדיין לא
היה למשל קניון בים המלח  .ערך החלטה כזו עומדת על  15מיליון  ₪גרעון מבלי שנדע האם
ישנן עוד הטבות בקנה .מצד שני המועצה צמצמה פעילות כגון סגירת החופים וצמצום עבודה
בתקופת משבר הקורונה והצלחנו לחסוך סדר גודל של  10מיליון  ,₪מה שאומר שהגרעון
המסתמן כרגע עומד על  5מיליון .₪
כמו כן ,לאור משבר הקורונה ,אני מתכוון להמשיך ולסייע לתושבים באופן פרטני בשלושת
החודשים הבאים בשני אופנים :הראשון ,סיוע באמצעות וועדת חריגים של המועצה הפועלת
עפ"י תקנות ונהלים עצמאיים ,ולהגדיל את תקציבה מ 15 -אש"ח לכ 100-אש"ח ובכך לקצר את
תהליך באמצעות פניה ישירה למועצה במקום פניה למשרד הרווחה ,וכן המשך חלוקת סלי מזון
לתושבים באמצעות פניה לוועדה .תושב/ת שיהיה זקוק לעזרה פרטנית לאחר מכן ,יוכל לפנות
ישירות למשרד הרווחה ,כפי שהיה נהוג עד כה.
בנוסף ,המועצה תתגבר את תקציב הוועדים בסל השירותים בכך שנוסיף לסל את סעיף
ההשתתפות בשמירה שלא היה קודם ,בין בתקצוב ישיר ובין בכך שנאפשר לבצע הסטת
תקציבים שלא נוצלו בסל השירותים לטובת שירותים אחרים ובכך נעזור לוועדים המקומיים
במטרה שיורידו את מיסי הקהילה והסיוע יגיע לכל תושב במועצה .וגם ,לבקשת מזכירות
היישובים ,נמשיך לטפל בפסולת החקלאית גם בעונה זו כסיוע לחקלאים עד למועד ה-
.1/09/2020
בפן התיירותי שהינו נדבך מרכזי בעשייה ובהוויה שלנו ונפגע קשה מאוד ממשבר הקורונה,
בימים אלו נבנית תכנית בהובלת אגף התיירות ובשיתוף פעולה עם נציגי העסקים באזור עין
בוקק ,נציגי חל"י ונציגי משרד התיירות ,במטרה להחזיר את התיירות ,בהתאם להנחיות החזרה
לשגרה ,ובמקביל להביא עוד ועוד אורחים ומבקרים לאזור.
הוועדה הגיאוגרפית חוזרת לשגרת עבודה ותדון בנושא חלוקת הארנונה ממפעלי ים המלח ביום
ה 20/05/2020 -שלאחריה היא אמורה להגיש את המלצתה לשר הפנים .היום אנחנו מבינים
אולי יותר מתמיד את משמעות האיום שלה על המועצה האזורית תמר ,במקביל אני מקדם את
נושא בדיקת האיחוד ושיתופי הפעולה של הרשות עם המועצה האזורית מגילות.
קורין שואלת האם התקדם משהו בנוגע החשיבה שהייתה על חיבור שלוש המועצות :מגילות,
תמר והערבה תיכונה בהקשר של וועדת הגבולות ?
ניר משיב כי הפגישה המתוכננת בנושא במשרד הפנים נדחתה לאור משבר הקורונה וכרגע אין
מועד חדש ,אולם נכון להיום יש לנו שיתופי פעולה עם ערבה תיכונה בצד פינוי הפסולות כאשר
המועצה תומכת במועצה אזורית ערבה תיכונה בכמיליון  .₪נכון להיום אנו בודקים מול מועצה
אזורית מגילות אם הקונסטרוקציה אפשרית בכלל אפשרית לחיבורים עתידיים מבחינה
תפעולית ומשפטית .במקביל נבדקות המשמעויות לגבי ערבה תיכונה ,ערד ודברים נוספים
הקורים במרחב.
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נרי מציין כי אפליית החקלאים היא עילה מצוינת להגשת בג"צ בגין חיובי הארנונה לחקלאים
וממליץ לעשות זאת על מנת לקבל צו ביניים כנגד הממשלה .ובעניין הוועדה הגיאוגרפית ,סדר
הדברים צריך להיות טיפה שונה ,קודם לסכם בראשי תיבות את המבנה עם ערבה תיכונה ואז
ביחד לגשת למועצה אזורית מגילות.
קורין מוסיפה כי לדעתה החיבור למגילות לא נראה משהו רלוונטי ואמיתי ,אלא נועד לדחות את
האיום של וועדת הגבולות.
רותי מציינת שמגילות תלוי סיפוח.
ניר מחדד שתחילה המועצה בודקת את ההיתכנות ואת המשמעויות של חיבור עם מגילות ובנוסף
מזכיר לכולם שמועצה אזורית ערבה תיכונה הנה חלק מהוועדה הגיאוגרפית ואפילו משתפת
פעולה עם עבודתה ,כאשר היא יחד עם מועצות נוספות ממתינות לקבל נתח מחלוקת הארנונה
של מפעלי ים המלח ולכן אנו בודקים את התשתית לאפשרויות נוספות ואיך להתמודד איתם.
קורין מעירה כי אפשר לומר את אותו הדבר לגבי מגילות.
ניר שולל את תשובתה של קורין ומציין כי מועצה אזורית מגילות ממש לא קשורה לוועדה
הגיאוגרפית ואינה חלק מהרשויות שאמורות לקבל נתח מחלוקת הארנונה.
קורין מוסיפה כי מגילות הם כלל לא אופציה ,לדעתה הם סתם קו דמיון רחוק מידי ועוד מוסיפה
כי ליישובי הכיכר חשוב יותר החיבור עם ערבה תיכונה ולא עם מגילות והם כלל לא רואים את
הקשר למגילות ,זה לא נותן להם שום דבר.
ג'ני מצטרפת לאמירה של קורין ומציינת שעדיף לבדוק איך מתחברים לערבה תיכונה מאשר
חיבור למגילות.
ניר מחדד כי בדיקת החיבור למגילות אינו להפיק אינטרס אישי לישוב כזה או אחר ומדגיש כי
בדיקת החיבור הינו מאבק על החוסן והיכולת של המועצה האזורית תמר להמשיך ולהתקיים
באופן עצמאי .אנו מנסים לבדוק כל אפשרות טקטית ופוליטית ,כאשר כל הרעיונות שעלו בעבר
כמו סיפוח מבואות ערד עדיין קיימות על השולחן למרות שאף אחת מהן לא מנעה מהוועדה
הגאוגרפית להמשיך את עבודתה ועל כן האופציה היחידה שעומדת לנגד עינינו היא לחפש רעיון
שיאפשר לנו להסיט את הוועדה ממסלולה או לפחות לעצור את עבודתה לתקופה מסוימת ,ועל
כן אין צורך לחזור על דברים שדוברו ונבדקו אלה להמתין ולבדוק היתכנות של החיבור המוצע
ואם למרות הכל ,הוועדה תמשיך את עבודתה ,אני לא רואה דרך אחרת מלבד להילחם עד
חורמה ולהצדיק את קיומנו או לייצר הסכם חלוקה נוסף ובלבד שכל נושא שנקדם יהיה בתנאי
שיסירו מעלינו את האיום של חלוקת ההכנסות ממפעלי ים המלח לרשויות אחרות.
עפרה שוורץ טוענת שעלינו לעמוד איתנים ולהישאר נאמנים לעצמנו ולדרישות שלנו מאחר ואנו
התושבים הם אלו שמתגוררים סמוך למפעלי ים המלח ולא אף אחד מהישובים המועמדים
לחלוקה מההכנסות של מפעלי ים המלח ,והתושבים הם אלו שסובלים מההשלכות של הקרבה
למפעל ועל כן מבקשת להתבצר בעמדותינו ,לעמוד איתנים בעזרת היועצים המשפטיים שלנו
להגיש בג"צ שני ושלישי ולהיאבק על קיומנו ,ללא מתן אופציות של חיבורים כאלה ואחרים
שיביאו אותנו לאפיקים לא מתאימים לנו.
ניר מסכים עם דבריה של עפרה אך לצערו הטיעונים הללו לא הרשימו את משרד הפנים שהוא
הסמכות העליונה בעניין ואכן הוגש בג"צ שיידון ביום ה 24/05/2020 -ויחד עם זאת מחדד כי
למשרד הפנים יש אג'נדה בנוגע לוועדת הגבולות ויש לו את היכולת המשפטית ומנגד לנו יש את
הכלים להילחם.
יועמ"ש ורד שאלתיאל מחדדת כי לא ניתן להגיש בג"צ נגד החלטה שעומדת להתקבל ועד שלא
תתקבל החלטה אין אפשרות לתקוף אותה ,מה שנקרא עתירה מוקדמת .יחד עם זאת ,כאשר
תתקבל החלטה בלתי סבירה עבור המועצה נשיב בדרך המשפטית ,ומוסיפה כי הרצון כרגע הוא
לנסות ולהגיע למצב שכלל לא תתקבל החלטה או הכרעה שלוקחת הכנסות מהמועצה האזורית
תמר.
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ניר מסכם כי מטרתנו העיקרית והמשותפת הינה לשמור על איתנות המועצה האזורית תמר על
מנת שנמשיך לפעול ולהניק את שירותינו במרחב לתושבים ,לתיירות ולתעשייה כפי שאנו עושים
כיום עבור התושבים שלנו ועבור אלפי האנשים שעובדים ומבקרים במרחב המועצה מידי יום.
לצערי היום מדובר על חלוקת ההכנסות מהארנונה של מפעלי ים המלח ומחרתיים יכולים
לבקש לגרוע גם את הארנונה של בתי המלון ולכן אנחנו מנסים לעלות יוזמות חדשות ,חיבורים
ומחשבות כאלה ואחרות על מנת שההחלטה כלל לא תתקבל .לצערי ענף התיירות שהוא נדבך
מאוד משמעותי בעשיה ובפעילות המועצה ,הינו הראשון להיפגע ,ראו משבר הקורונה ,והאחרון
שיחזור לשגרה ובטח בטח אם נפגע מגריעת הארנונה במפעלים הוא יהפוך להיות הענף העיקרי
בהכנסות שלנו ,אבוי לנו אם פגיעה בהכנסות המועצה תהפוך לשיטה ובכל פעם שנייצר לעצמנו
הכנסה ונציב רף גבוה של הכנסות ,שוב יטיחו בנו כי אנו עשירים מדי ,ושוב יבקשו לנגוס בנו,
אשתף אתכם כי הנושא מדיר שינה מעיני.
 .6דיון בדו"ח ממונה על פניות הציבור לשנת  - 2019לידיעה:
החומר חולק מראש לחברים.
רן אורפני ,מבקר המועצה וממונה על פניות הציבור ,נתן דברי הסבר.
דוח ממונה על פניות הציבור לשנת  2019מופק מתוקף הוראות החוק ומכם את הפעילות ,ניתן
לראות בו את מספר התלונות שהתקבלו ואת הסיכומים בגינם .התלונות מחולקות לארבע
סוגים :תלונות מוצדקות ,תלונות שאינן מוצדקות ,תלונות שאין בהם עניין עפ"י חוק ותלונות
שהופסקו באופן יזום ע"י המתלונן .כמו בן ניתן לראות בדוח את החלוקה עפ"י אגפים ומחלקות.
ניתן לראות כי ישנה ירידה בזמן הממוצע של מתן מענה לפניה משלושים ושלושה ימים לאחד
עשר ימים ורן זוקף זאת לטובת עובדי המועצה ומנהלי המחלקות והאגפים אשר בסופו של דבר
הם אלו שעונים על הפניות.
ג'ני שואלת מי מחליט על תלונה לא מוצדקת ?
רן משיב כי הוא הסמכות להחליט אם התלונה מוצדקת או לא וגם כיצד הרשות צריכה להתייחס
לתלונה.
ג'ני שואלת האם קרה מקרה שרן ענה שהוא לא מסכים עם התלונה שלו ?
רן משיב שלשמחתו הרבה לא היה מקרה כזה ,התשובות מאוד מנומקות ומוסברות ומוסיף כי
הרבה מהמקרי ם גם שמקבלים תשובה שלילית מנומקת ובזמן סביר ,הפונה מבין שקיבל אוזן
קשת והתייחסות נאותה.
מורן מוסיפה שיש תלונות שאנו מטפלים בהם במישור המשפטי.
ניר מחדד שיש גם תלונות שעוברות למישור המשפטי גם אם הם קיבלו מענה ויחד עם זאת ברגע
שהמתלונן מקבל התייחסות מנומקת בזמן קצר וסביר ,בדר"כ מספק וחוסך את המשך
ההתנהלות בעולם המפשטים.
רותי שואלת באיזה תחומים בעיקר מתמקדות התלונות ?
רן משיב כי התלונות מתמקדות במגוון רחב של נושאים כולל היישובים כאשר רוב התלונות
מתייחסות למחלקת הפיקוח ,פקחי חנייה ודוחות חניה.
נרי שואל מה לוח הזמנים בנוגע לדיון במליאה בנוגע לדוח מבקר המועצה.
ניר משיב כי בנוגע לדוח השנתי לשנת  2019של מבקר המועצה בנושא המבצר אמור לעלות
למליאה דרך וועדת הביקורת וניר כבר העביר את התייחסותו לדוח.
נרי שואל מה נושא הדוח השנתי של המבקר לשנת ? 2020
ניר משיב כי דוח המבקר לשנת  2020עוסק בנושא איומי סייבר ואבטחת מידע של המועצה.
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יורם דביר שואל בנוגע לדיון בוועדת הגבולות ,מה עמדתם של מפעלי ים המלח ?
ניר משתף שהוא לא באמת יודע מהי עמדתם של מפעלי ים המלח בסוגיית וועדת הגבולות ,או
מה האינטרסים שלהם ,הוא רק מציין פרט טכני שיו"ר וועד העובדים של מי"ה ,ארמונד לנקרי,
הוא גם סגן ראש עיריית דימונה ,אדם עם המון השפעה .ניר מוסיף שאין לו מידע אם למי"ה יש
עדיפות להעביר את תשלום הארנונה לתמר או לדימונה ובינתיים בנוסף ל 9-מועצות המעוניינות
לקבלת את חלוקת ההכנסה ,הצטרפה גם מיתר.
יורם דביר מציין שכדאי לנסות ולדעת מה עמדת מי"ה בנוגע לחלוקת ההכנסות גם מהמקום
שהם שחקן דומיננטי באזור ,ומצד שני ,עצם העובדה שהם קיבלו שקט תעשייתי המון המון שנים
על אף השפעתם השלילית על האזור ,נובעת מהתרומה שלהם בארנונה כדי לפתח את האזור
וליצור איזונים.
ניר משי ב שאכן האמירות של יורם ושל עפרה הן נכונות ויחד עם זאת הנושא הפוליטי הרבה
יותר מורכב מאשר רק החוויה של המועצה האזורית תמר .אנו רואים שיש כאן עניין פוליטי
מורכב ועדיין משרד הפנים מנוהל ע"י כבוד הרב אריה מכלוף דרעי והרצון שלו לנהל את כל
המדינה בצורה אחרת ולא דרך  297רשויות מקומיות .לצערי ,עד עתה הטיעונים הללו לא
הספיקו לעמוד מול האיום של וועדת הגבולות ולכן אנחנו מחפשים עוד דרכים כמו סיפוח בקעת
ערד ,כמו התפתחות לכיוון מערב ,חיבורים והסכמים נוספים כמו שיש לנו עם ערד ודימונה,
הסכם עם ערבה ומנסים ליצור עוד פתרונות על מנת ולהבהיר את עמדנו שאנו מבקשים עוד
משימות בתחומי חיזוק ההתיישבות בים המלח ,בבקעת ערד ,בדרום הר חברון בואכה הר עמשא,
שני לבנה ורק אל תחלישו אותנו על מנת שנוכל לסייע ולבצע את המשימות הללו .כרגע נותנים
לנו עוד משימות מצד אחד ופועלים להחליש אותנו מצד שני.
ג'ני מבקשת לדעת סטטוס של הפרויקטים שהיו אמורים להתחיל בביצוע כמו קירוי הבריכה,
עכשיו לאור החזרה לאט לאט לשגרה לאחר משבר הקורונה ?!
ניר משיש כי כל הפרויקטים ממשיכים בהתאם לתוכנית העבודה כמתכונן עפ"י לוחות הזמנים
למעט עיכובים כמו סגר או העדר פועלים לאור הרמדאן.
עפרה מבקשת לעלות את נושא מטרד הזבובים והיתושים בכיכר לטיפול מיידי ,העניין הפך
לסיוט ככול שמדד החום והטמפרטורות בחוץ עולות ,התושבים סובלים.
ניר משיב כי הוא לוקח את הנושא לתשומת ליבו ובמקביל נמשיך להיאבק בתופעה יחד עם
הוועדה לאיכות הסביבה גם מול הצד הירדני שיש להם חלק נכבד בעניין ומצדינו נמשך ונטפל
בכל הכלים שעומדים לרשותנו לפעמים בהצלחה גדולה ולפעמים בהצלחה יותר קטנה.
עפרה מבקשת לצרף למאמץ גם את רשות הניקוז מאחר וישנם מים עומדים בתעלות.
ניר משיב כי רשות הניקוז שותפה מלאה למאמץ ,לא בהכרח מים עומדים הם הבעיה מאחר
ויכול להיות שהם מנוטרים ומטופלים .חלק מתופעת היתושים מגיעים מהשקייה מרובה
בתמרים ולא תמיד מרססים במטעי התמרים .הנושא בבדיקה ונכנסו עוד גופים שמסייעים
בניטור ובמציאת מוקדי הבעיה.

הישיבה ננעלה !

_______________________
 ראש המועצהניר ונגר
רשמה :יוליה זוהר
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