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אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר .6/2020

אישרור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מנן המניין מספר  1/2020בנושא היטל
2.3
המיסים.
דיווח ראש המועצה.
אישור תב"רים.
מינוי יועץ חיצוני כחבר בוועדה לשימור אתרים.
מתן אישור המועצה לפי סעיף  5לחוק עזר לתמר (רחצה על שפת היום ,תשנ"א.1991-
דו"ח רבעון מספר  2לשנת  ,2019מבוקר וסקור.
שונות.

להלן על סדר היום:
ניר פותח את הישיבה ומעדכן ,כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה גם באמצעות מערכת
הזום ,בשל מגבלות על התכנסות כפי 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.
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ג'ני מאשרת את קיום הישיבה בזום ויחד עם זאת מבקשת לדעת מה החוק אומר לגבי קיום ישיבות מליאה
באמצעות הזום.
יורם זמיר משיב כי המועצה רשאית לקבוע את סדרי עבודתה ,ההחלטה רלוונטית לכל ישיבה בפני עצמה
וברוב קולות.
ניר משיב שאם כך ,אנחנו צריכים לעלות את קיום מליאת המועצה באמצעות הזום להצבעה.
עפרה שוורץ מדגישה כי לגישתה יש לקיים את ישיבות המליאה ,בה עליהם לקבל החלטות והכרעות כאלה
ואחרות ,באופן פרונטלי ,ולהבא מבקשת למצוא מקום במרחב הפתוח בו ניתן יהיה לשבת סביב שולחן
בהתאם להנחיות מגבלות הקורונה.
ניר הבטיח לבדוק את הנושא בהתאם להנחיות משרד הבריאות לקראת המליאה הבאה ומעלה את נושא
קיום הישיבה בזום להצבעה.
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :לקיים את ישיבת מליאת המועצה מספר  07/2020באמצעות
מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית

 .1מליאת המועצה נפתחה כמליאת הוועדה לתכנון ובניה מס' :2020003
פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה כמליאת הוועדה לתכנון ובניה יפורסם בנפרד.

 .2אישור פרוטוקולים:
2.1

אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר :6/2020
החומר חולק מראש לחברים.
קורין מבקשת לדעת למי הכוונה במילה "הוא" בדיווח ראש המועצה ,כשכתוב" :הוא
יקבל החלטה על מיקום בית ספר התיכון" ?
ניר מחדד שהכוונה אליו ,כראש הרשות.
קורין שואלת האם ההחלטה שתתקבל ,תהיה החלטת יחיד ,ללא התייעצות ?
ניר משיב שהוא לא ציין שההחלטה תתקבל ללא התייעצות ,ומחדד כי החלטה על מיקום
בית הספר התיכון היא החלטה של ראש הרשות.
קורין מציין שאין זה מקובל עליה ,בעבר התנהל שיח פתוח עם הישובים תוך תהליך ארוך
וטרם התקבלה החלטה בנושא.
ניר מציין שהוא מכיר את התהליך שהיה בעבר בחלקו ,כשבעבר קיבל ראש המועצה
הקודם החלטה בעניין ,ולאחר מכן חזר בו ומוסיף שהוא עוד לומד את הדברים.
בנוסף ,המועצה האזורית תמר ,לוקחת על עצמה את הפעלת הפנימיה בעין גדי ואת
הפעוטון בהר עמשא מתוך תפיסת עולם של ניהול אחיד של כלל מערכות החינוך מגיל 0-
 18תחת אחריות המועצה.
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קורין מסתייגת מהאמירה .מציינת שאכן היה הליך שיתוף הציבור בנושא אולם לא הגיעו
לכלל החלטה .אכן בעבר הייתה חשיבה להקים קריית חינוך בנווה זוהר ,הורים התנגדו
וההחלטה נפלה .אולם החלטה על מיקום בית הספר התיכון היא החלטה משמעותית הן
ליישובי הכיכר והן להר עמשא ועל כן הם מבקשים להיות שותפים לתהליך ולא מקובל
עליהם שההחלטה תקבע ע"י ראש הרשות בלבד.
שירן מבקשת להתעדכן בנוגע לתהליך ולהחלטה.
ניר מחדד כי הוא עדיין בשלב למידה של הנושא .יהיה תהליך מרכזי של כל נושא התפיסה
החינוכית ומערכת החינוך במועצה .בתהליך עצמו הוא יקיים פגישה עם נציגי הישובים,
נציגי ההורים ובסופו של דבר ההחלטה תתקבל על ידו כראש רשות .מזכיר לחברים ,כי
לאור השפעת משבר הקורונה ,ישנם הרבה שינויים והרבה מגמות שהשתנו בעולם החינוך
ובתפיסה של משרד החינוך ,מה שמשפיע על תפיסת החינוך בכלל .אלו מגמות שיש
להתחשב בהן בעת קבלת ההחלטה בסופו של תהליך.
עופרה מבקשת להוציא את הסעיף מהפרוטוקול  6/2020ולא להעלות להצבעה.
ניר מזכיר לקורין שהוא עדכן את הנושא בדיווח ראש המועצה ולא ניתן לשנות את מה
שנאמר באותו הדיווח ועל כן הוא מבקש לאשר את הפרוטוקול כפי שהתקיים.
ג'ני מחדדת שאין בעיה עם הפרוטוקול ,אלה יש הסתייגות עם הדיווח שנאמר ע"י ראש
המועצה בדיווח מליאה  ,6/2020ועל מנת שלא ייווצר הרושם כאילו הם מאשרים שראש
המועצה יחליט על מיקומו של בית הספר ,והם מבקשים להיות חלק מקבלת ההחלטה.
יורם זמיר מעדכן כי הדברים נרשמים בפרוטוקול ,כפי שהם נאמרים.
נרי מעיר שכך בדיוק נאמר בדיווח ולא ניתן לשנות את שנאמר .הוא הציג תהליך שבו
הנושא הולך להיות מטופל בשיתוף ,ויחד עם זאת ,בסופו של דבר זה פררוגטיבה של ראש
הרשות.
קורין מבקשת לחדד כי הם מתנגדים להחלטה חד צדדית של ראש המועצה ומוסיפה כי
תושבים ביישובי הכיכר עוזבים על רקע של החינוך וילדים שאמורים להגיע עוד מעט
לתיכון מבוהלים מאופן הניהול הנוכחי של התיכון ומיקומו.
ג'ני מבקשת שיתחשבו בדעת התושבים.
עפרה מאשרת עם הערה ומבקשת לקיים דיונים נוספים בנושא.
דוד הראל מאשר את הפרוטוקול עם הערה של שיתוף ולא החלטה חד צדדית.
ניר מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול מליאה .6/2020
הצבעה :ברוב קולות.
בעד :ניר ,רותי ,שירן ,דוד ,עופרה ,קורין ,יריב,נרי.
נמנע :יורם דביר נמנע מאחר ולא נכח בישיבה הקודמת.
נרשמה הסתייגותם של קורין ,ג'ני ,עפרה ודוד בנוגע לפררוגטיבה של ראש הרשות
להחלטת יחיד בנוגע למיקום בית הספר התיכון.

החלטה( :ברוב קולות) :
אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר 6/2020

יורם זמיר מזכיר כי הסמכות השיורית לנהל את עניני המועצה נתונה בידי ראש הרשות
ולא בידי המליאה ,סמכויות המליאה מוגדרות וראש המועצה הוא הסמכות השיורית.
ג'ני מחדדת שאין בעיה שראש המועצה יחליט לפי מה שהציבור רוצה.
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2.2

אישרור פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מספר  1/2020בנושא היטל
המיסים:
החומר חולק מראש לחברים.
הצבעה :ברוב קולות.
בעד :ניר ,רותי ,ג'ני ,דוד ,שירן ,עפרה ,קורין ,יריב ,נרי.
נמנע :יורם דביר (לא נכח בישיבה).

החלטה( :פה אחד)  :אישרור פרוטוקול מליאת המועצה
שלא מן המניין מספר 1/2020
בנושא :היטל המיסים לשנת 2021

עפרה שוורץ מבקשת עדכון בנוגע להשגות שהועלו בנוגע לצו הארנונה מול משרד הפנים.
יפית עדכנה כי הוגשה בקשה לאישור חריג הן לשר הפנים והן לשר האוצר ועל פניו נראה
שהם מוכנים להיות לצידנו בכל הקשור לנושא החקלאות ,אולם ישנה הסתייגות מצדם
בנושא ההצללות .לטענם הנושא אינו בסמכותם ואף לא בסמכות המועצה מאחר וזה נוגע
בשינוי שיטת החישוב ,ויחד עם זאת הם ביקשו שנעביר אליהם חוו"ד כי העניין הוא שינוי
שיטת החקיקה ולא שינוי שיטת החישוב .במקביל אנו רותמים את התושבים על מנת
להציג בפניהם כי המצב במועצה האזורית תמר שונה באופן קיצוני מרשויות אחרות בכל
מה שקשור למצללות ,גם אם הגישה תתקבל בדוחק .כרגע קיבלנו את המכתבים של עין
תמר ועין חצבה ואנו מחכים למכתבים נוספים משאר הישובים חתומים בידי התושבים,
אליהם נצטרף חוו"ד משפטית וננסה להפעיל לחץ גם מהכיוון הזה.
ניר מציין שאנחנו רותמים את התושבים והישובים במקום שקיבלנו כתף קרירה ממשרד
הפנים ובנושא החקלאות אנחנו מרגישים כתף חמה יותר ,בתקווה שזה יעזור.
יפית מוסיפה כי בסופו של יום הבקשות מובאות לעמדות השרים ואין לדעת במאה אחוז
אם יאשרו ,אבל המשרדים היו נכונים יותר להקשיב בנושא החקלאות ,למרות שאנו
חורגים שם בכללים המנחים ובהפחתות.
עפרה שואלת אם בג"צ יכול לעזור בעניין? ומוסיפה כי השרים לא מרגישים את החום
הקיצוני באזורנו והאם האם יש דרך משפטית להפעיל לחץ ?
קורין מאירה את העובדה כי במועצות סמוכות ישנו פטור מלא למצללות ונתון זה יכול
לעזור לנו לשם השוואה.
ניר מזכיר שישנם הבדלים בין צווי הארנונה בין הרשויות השונות וחלק מהבעיה היא
בהגדרות צו הארנונה ,ועל כן הקמנו צוות עבודה בראשותי ועליו נמנים נציג מכל ישוב,
היועצים המשפטיים של המועצה ,ואף ג'ני חברה בו .הצוות עובד ופעיל ומגבש דרכי פעולה
ומבצע את ההחלטות.
יורם זמיר ממליץ להמתין לתשובות ולאחר מכן ניתן לשקול אם לתקוף בבג"צ את
ההחלטה של השר.
נרי מבקש כי חברי המליאה יהיו חשופים לעשייה של צוות החשיבה הפנימי שהוקם בנושא
הארנונה.
עפרה שוורץ מקבלת את המלצת יורם להמתין לתשובות ואם נצטרך מבקשת כן להגיש
בג"צ והעיקר שהנושא לא ירד מסדר היום.
ניר מצטרף להמלצה של יורם ומחדד כי הנושא לא יורד מסדר היום ומוסיף כי יחדד לנציגי
הישובים מצוות הארנונה לשתף את חברי המליאה והתושבים בהתמודדות ובדרכי
הפעולה.
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 .3דיווח ראש המועצה
ביקור שר התיירות אסף זמיר:
שר התיירות ביקר במועצה לפני חודש וציין ששלושים שנה הוא לא ביקר בים המלח ,לא הכיר את
המקום קודם לכן ,לא הכיר את הנעשה בחופים ,את המשמעויות בניהול האזור ובמסגרת הסיור
הוא למד ונחשף להרבה מאוד מהנעשה באזור .בהמשך הביקור הוא נפגש גם עם בעלי בתי המלון
שהציפו בפניו בעיקר תלונות על המועצה למרות כל העשייה שלנו ,לצערי אני לא מופתע מאחר
ובעלי בתי המלון הנם אנשים עסקים ובראש מעיינם זה לקדם את העסקים הפרטיים שלהם
ולמרות זאת התאכזבתי קשות מהתנהלות בעלי המלונות.
שולחן עגול קיבוצי של ראשי הרשויות:
השתתפתי במפגש שולחן עגול קיבוצי של ראשי הרשויות יחד עם התנועה הקיבוצית ,מפגש
המתקיים אחת לרבעון .במפגש שמעתי דברים ששימחו אותי למשל האמירה של קיבוץ עין גדי
לפעילות הנוער שהתנועה הקיבוצית מקיימת בחינוך הלא פורמלי ,כאשר קיבוץ עין גדי הודה
לתנועה הקיבוצית ,והיה מספיק הוגן ,ודחה את הפעילות של התנועה הקיבוצית לאור קיום
הפעילות "בבית הספר של הקיץ" בשיתוף כלל ילדי האזור  ,אני תמכתי במהלך של מדריכי
הנוער בעין גדי שגובה בשיתוף פעולה של שלושה ראשי מועצות בתוך התנועה הקיבוצית ,בניהם
אריה כהן ממגילות ,וניב ויזל ממטה יהודה שאם כל הרצון של התנועה הקיבוצית חייב להתחשב
בשותפות של קיבוצים ומושבים במועצות.
פגישה עם ח"כ מיקי חיימוביץ:
נפגשתי עם ח"כ מיקי חיימוביץ שהיא גם יו"ר וועדת הפנים וגם יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה,
שתי וועדות מאוד משמעותיות עבורנו בנושאים מול משרד הפנים וגם בנושא הבולענים
והתשתיות .הזמנו אותה לביקור באזור ואני מקווה שבחודש הקרוב היא תגיע לסיור במגילות
ואלינו ותקיים גם סיור נוסף באתר אפעה תשתיות איכות סביבה.
ועדת היגוי מספר :5
התקיימה וועדת היגוי בהמשך להחלטת הממשלה  3742שעוסקת בהתמודדות עם נזקי הבולענים
באזור ים המלח ולשמחתי אישרו לנו עקרונית להקים את מרכז החירום ולהקים כיכר המחברת
בין כביש מספר  31וכביש  ,90כיכר שתהווה את החיבור התיירותי לנחל חימר .כמו כן אישרו לנו
את פרויקט פינוי מפגעים מחוף מספר  ,2הממוקם מתחת לקיבוץ עין גדי ,בו עלינו לסלק את
המפגעים התיירותיים והסביבתיים שנוצרו בו בעקבות נזקי הבולענים .לאחר מכן נוביל מהלך של
החזרת הבעלות על הקרקע לרשות מקרקעי ישראל ,מאחר ועד אז ,האחריות על הקרקע היא על
המועצה.
כולי תקווה שיחד עם האישור העקרוני ,גם התקציב לביצוע הפרויקטים הנ"ל יתקבל .למרות
שהחלטת הממשלה מאושרת כבר שנתיים ,התקציב עדיין לא עבר אלינו לאור העובדה שהממשלה
מתנהלת כממשלת מעבר.
נציגי בעלי בתי המלון:
ממשיכים בדיאלוג יחד עם בעלי בתי המלון לשתף פעולה מול משרד התיירות ,לאור העובדה
שמשרד התיירות נתן פיצוי כל שהוא לעיר אילת ואף הכריז שהוא תומך בעכו ובנצרת אולם לצערי
לא שמעתי על הכרזה או תמיכה של משרד התיירות באזור ים המלח .על כן אנחנו מנסים יחד
להשפיע על משרד התיירות .כל זאת נעשה במקביל להתבצרות של בעלי בתי המלון בעמדתם נגד
המועצה ,למרות ההקלות שהענקנו הן בנושא חניה חינם והן בנושא אגרת השמירה.
ג'ני שואלת מה רוצים בעלי בתי המלון ?
ניר משיב שהם רוצים הטבה בארנונה ,דבר שאין בסמכות המועצה לאשר ,כפי שאתם יודעים.
אנחנו כן מנסים שהמדינה תעניק שוב הטבה לבעלי בתי המלון ותשפה אותנו ,כמו שקרה בתחילת
משבר הקורונה ,אבל כל עוד המדינה לא תעשה זאת ,לצערי לא נוכל לעזור בתחום הזה ,מה גם
שעד היום המדינה לא שיפתה את המועצה במאה אחוז במקרה הקודם וגרמה לנו לפער בסכום
של קרוב ל 4-מיליון .₪
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הסברה למגזר הבדואי:
ניר מעדכן שהוא מכין תכנית הסברה למגזר הבדואי על מנת לחבר אותם לסכנות הרחצה בים
המלח וזאת לאור מקרי הסחיפה שהיו לאחרונה שהנסחפים/מחולצים היו תושבי הפזורה המגזר
הבדואי מגיע בהמוניו ונהנה מהמתקנים ומהחופים החדשים בים המלח אולם ראינו שהם אינם
מודעים לסכנות הטמונות ברחצה בים המלח בעיקר בשעות אחר הצהריים ועל כן פניתי לשירן
תעסה ,חברת המליאה ,שמכירה את המגזר ועובדת איתם יחד עם הדס סיינה ,יו"ר הר עמשא,
אבי כהן ,מנהל אגף תפעול במועצה ובני בן שושן ,קב"ט המועצה מכינים תוכנית הסברה על
הסכנות בים המלח ,על הסכנות הרחצה בחוף שאינו מוכרז ורחצה בים בשעות שאין מציל ,נו
מנסים גם למזער את הנזקים הנגרמים בחופים תוך מתן דגש על שמירה על הסביבה.
נחל אמציהו :
התקיים סיור לפני מסירת פרויקט נחל אמציהו מרשות הניקוז למועצה האזורית תמר ,פרויקט
תיירותי משמעותי בכיכר סדום הכולל בתוכו פארק תמרים והליכה בתוך מים ,דבר שיכול למשוך
אליו מבקרים רבים .אני מקווה שהתיירנים ותושבי הכיכר יחבקו את הפרויקט וביחד יניעו עוד
תנועה של תיירות לאזור כיכר סדום .לאחר ביצוע מסירת הפרויקט למועצה ,אגף התיירות יחד
עם היישובים יבנו מודל הפעלה לפרסום ושיווק האטרקציה התיירותית.
עבודות שכונה ב' בהר עמשא:
העבודה בשכונה ב' בהר עמשא ממשיכה למרות אתגרים לא פשוטים בסוג הקרקע שאגף ההנדסה
ומח' פרויקטים צריכים להתמודד .כנראה שהתקלות והאתגרים הללו לקראת פתרון כך שאני
מקווה מאוד שהפתרון יצמצם את העיכוב בלוח הזמנים.
פגישת זום עם מנהלת מנהל התכנון:
התקיימה שיחת זום עם דלית זילבר ,מנהלת מנהל התכנון ,שבעצם היא אישרה כי מנהל התכנון
בחר לקדם את מישור רותם כעתודה לפיתוח תעשייתי בנגב ,על אף הרצון לקדם את אזור
התעשייה של אורון וגם של רמת חובב .הדבר מעיד על האמון של מנהל התכנון יחד עם משרדים
נוספים כמו משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה ,שתמכו במהלך של קידום אזה"ת מישור רותם
הממוקם בשטחה של המועצה האזורית תמר ונהנה משירותיה .כל זאת למרות שכבר היום מנכ"ל
משרד הפנים ושר הפנים העבירו החלטה להעביר עוד  12.5%מהכנסות הארנונה של המועצה
האזורית תמר ממישור רותם לעיריית ערד .כלומר החל מתקציב  2021עד שנת  ,2024מועצה
אזורית תמר תעביר שלושה וחצי מיליון  ₪לעיריית ערד ,בנוסף לחלוקת ההכנסות הקיימת לפי
הצו משנת  .2014עדיין חשוב לי שאנחנו נהיה אלו שנוביל את התכנון העתידי ,את מדיניות התכנון
ואת התפיסה התכנונית ואיזה מפעלים יקומו שם ,מאחר ולנו יש את האינטרס הגדול ביותר
שהמפעלים שיוקמו שם יהיו בהלימה לתפיסת העולם שלנו ,המאפשרת חיים במורד הרוח ובמורד
המים והקרקע יחד עם תעשיה .אמנם מבחינת הכנסות הארנונה ממפעלים חדשים ,אנחנו הכי
פחות נהנים ומקבלים רק  20%מההכנסות ,אולם תושבי המועצה האזורית תמר הם אלו שסובלים
ממפגעים של זיהום אויר ,של ריחות ,זיהום בקרקע וכו' .ניר עוד ציין כי את התכנון העתידי של
אזור התעשייה במישור רותם מרכזת שירי בן שחר ,מנכ"לית חכ"ל ,יחד עם מהנדס המועצה,
ושאגף התפעול מבצע את התפעול השוטף בהובלת אבי כהן.
עפרה שוורץ שואלת האם במשקל של  20%יש לנו השפעה ?
ניר משיב שכן מאחר והשטח המוניציפלי הוא בשטח שלנו וזהו בדיוק האבסורד שאנו נהנים הכי
פחות מההכנסות אולם האחריות על השטח היא שלנו.
יורם זמיר מבקש לחדד כי החלוקה מתבצעת לאחר ניכוי הוצאות התפעול.
ניר מוסיף שהוצאות התכנון חלות עלינו.
נרי מציע שעל המועצה להוביל קו המדגיש כי חלוקת הארנונה צריכה להיות כך שהיא לא פוגעת
בחלוקה הקיימת ,כלומר מה שקיים עד עכשיו יעמוד בעינו ללא ניסיון של משרד הפנים לסכסך
בנינו לבין שכנינו וללא ניסיון לדחוף את היד לכיס המועצה ובנוגע לתכנון עתידי .אנחנו מוכנים
לגרום לזה לקרות ובתנאי שלא נוגעים במה שקיים היום .לדעתו זו גם התשובה שצריך לתת
למשרד הפנים בנוגע לבקשתם לחלוקת הכנסות ממפעלי ים המלח.
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ניר מחזק את דברי נרי אולם לצערו ההתנהלות של משרד הפנים היא הפוכה לגמרי .הוכחה לכך
היא שוב החלטתם להכניס את היד לכיס של מועצה אזורית תמר ולהעביר עוד  12.5%מהארנונה
שהם כ 3.5 -מיליון  ₪לעיריית ערד בין השנים .2021-2024
יורם זמיר מחדד שצו שר הפנים משנת  2014אומר שחלוקת ההכנסות ביחס של  40% 20%ו40%-
תחול על מפעלים שהוקמו החל משנת  ,2013ובנוגע למפעלים הישנים ,החלוקה תעמוד על 50%
לתמר.
עפרה שוורץ שואלת אילו מפעלים הוקמו אחרי ?
יורם זמיר :משיב שמפעל  OPCהוא המפעל העיקרי שחלוקת הארנונה ממנו מתחלקת ביחס של
 40% 40%ו.20%-
ניר משיב שמדובר על פיתוח עתידי ויחד עם זאת מקווה שלא יקומו עוד וועדות כל פעם מחדש או
שיתנו לוועדה הקיימת משימות נוספות.
נרי מבקש שניר יפיץ את הפרוטוקול של משרד הפנים בנוגע לחלוקת ההכנסות החדשה.
ניר משיב שהוא יפיץ את הפרוטוקול.
וועדת היגוי בראשות המשרד לאיכות הסביבה:
כחלק מהחלטת הממשלה  3742סיוע ליושבים בעוטף ים המלח ,הוקם צוות היגוי גיבוש מדיניות
במשרד לאיכות הסיבה בהובלת גלית כהן ,סמכ"לית המשרד .בצוות מעורבים גופים רבים ובניהם
משרי ממשלה ,אנשי מקצוע ,המכון הגיאולוגי ,אלי רז שמכין שם עבודה כל שהיא והצוות בודק
כרגע שלוש חלופות למדיניות בנושא ים המלח.
נרי מבקש לציין הערה שתירשם בפרוטוקול והיא שלדעתו צוות וועדת ההיגוי לא תגמור את עבודה
לפני שנת  2030ועל כן כדאי מעכשיו לעבוד על נוסח משפטי שיחייב את הזכיין הבא לפתור את
בעיית תוספת המים לים המלח על חשבונו מתוך נקודה שמי שמבקש לעצמו את המשאב הלאומי
הזה צריך לשלם ויהיה מחויב לדאוג להזרמת מים לים המלח.
ניר מזכיר לנרי שלא המועצה מעניקה את הזיכיון לים המלח.
נרי משיב דווקא מהמקום הזה ,שלא אנו מעניקים את הזיכיון ,אנו צריכים לדאוג ולהציף בפני
מקבלי ההחלטות את חשיבות עניין הזרמת מים לים המלח ע"י הזכיין ועל חשבונו.
יורם דביר שואל מה הכוונה בגיבוש מדיניות ? האם בתעשייה? האם בתיירות ?
ניר משיב כי עצם העניין שמדברים ודנים על הדברים ,זה כבר איזשהו סימון חיובי ,אגב לפני 10-
 15שנה  ,ח"כ אסתרינה טרטמן יחד עם ח"כ דב חנין ריכזו יחד את השדולה להצלת ים המלח
שהביאה לנושא קציר המלח ואף הפרויקטים של חל"י קודמו מתוך פעילות זו .אז אולי זה לא
נראה ,אבל בסופו של דבר דברים קורים מתוך מה שמדברים .לעניין המדיניות ,כרגע הדיון מתמקד
ביחס לים המלח ,כלומר האם המדינה מעוניינת לקדם תוספת מים במוביל הדרומי מים סוף או
במוביל הצפוני .הצוות כרגע בשלב של למידה וצמצום האפשרויות לאפשרות האחת המועדפת
ולאחר שיגבש החלטה צריך יהיה להפוך אותה למדינות בגיבוי החלט ממשלה.
עפרה שוורץ מציינת שלפי תוכנית הטלוויזיה ששודרה לפי שבועיים וחצי בערוץ  11לא נראה
שמשהו יזוז בזמן הקרוב.
ניר מציע לא לסמוך על תוכניות טלוויזיה ,בתקשורת לכל אחד יש את האינטרסים שלו ולא תמיד
מציגים את התמונה כולה.
לפנינו:
מתוכננת פגישת זום עם שר התיירות אסף זמיר כפי שציינתי על מנת לקדם הכרה ו/או סיוע לאזור
ים המלח במובן התיירותי.
מתוכננת פגישה עם ערן ראובני ,מנהל מרחב דרום ברשות מקרקעי ישראל ,למרות שהוא מסיים
את תפקידו בעוד כחודש.
מתוכננת פגישה עם קרן קיימת לישראל שהכריזו שהם מעוניינים לתמוך בנושא צמיחה
והתיישבות.
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אסנת קמחי ,סמנכ"לית לפיתוח הכפר במשהב"ש תגיע לביקור בשכונת צרויה בעין גדי ובנווה
זוהר.
תתקיים הנהלה מורחבת חצי שנתית של מו"פ ערבה תיכונה.
מתוכננת שיחת זום עם סוניה פרץ סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר בהוראה של משרד החינוך וכן
מתוכננת פגישה עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר במטרה לקדם הטבת ערבה והטבת
אילת למורים שעובדים במועצה האזורית תמר למרות שעד היום לא הצלחה וכולנו תקווה שכן
נצליח בעזרתה של הגב' סוניה פרץ .נראה לי הזוי לחלוטין שאנו כפריפריה לא נקבל את ההטבה
ואילת כן נהנית מהטבה זו.
מתוכננת פגישה אצל מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים בנושאים השונים של הוועדה הגיאוגרפית
ואנסה להבין את החלטתו להעביר עוד  12.5%הכנסה ממישור רום לערד בניגוד להמלצת הוועדה
הגיאוגרפית.
שר המדע ,יזהר שי ,אמור לבקר במו"פ מדבר וים המלח.
ממשיך במרץ לקדם את נושא הטבת המס הייחודית לחמש רשויות מקומיות בניהם ,עמק
המעיינות ,מגילות ,בקעת הירדן ,משגב ,שדות נגב ותמר ,הטבה בגין תשלום ארונה שנמשכה כחצי
שנה וכעת היא מונחת לפתחה של הממשלה לאישור בתקווה ששר האוצר יאשר אותה.
בית ספר של הקיץ נסגר לאור העובדה שמורה התגלתה חיובית לקורונה ,המורה מחלימה ומצבה
משתפר ,בית הספר עובר חיטוי בימים אלו ולקראת סוף השבוע יפתח מחדש וישלים את הפעילות
עד ליום ה.6/8/2020-
יריב שואל אם אנחנו בקשר עם משרד נגב גליל לגבי התיישבות ותקציבים ?
ניר משיב שהנושא מול קק"ל עלה בעקבות פניה של אחד הישובים ועל כן המועצה מרימה את
הכפפה ובודקת אבל אם יריב יודע משהו על עזרה ממשרד נגב גליל בנושאים ספציפיים ,הוא ישמח
לשמוע.
יריב מעדכן שהוא יודע מעוטף עזה וגב בנגב המערבי שמשרד נגב גליל אכן משתתפים בתקציבים
לרבות בתים ובתי עבודה.
ניר משיב שיבדוק את הנושא מולם.

 .4אישור תב"רים:
החומר חולק מראש לחברים.
עידן שילמן ,סגן הגזבר ,נתן דברי הסבר.
להלן בקשה לעדכון תבר"ים עפ"י הפירוט המופיע בטבלה.
סך הסכום לתקצוב הינו  ₪ 1,626,214לפי מקורות המימון הבאים:
מימון ממקורות חיצוניים בסך .₪ 1,705,549
מימון קרן עבודות פיתוח בסך (.₪ ) 79,335
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) לאשר את עדכון התב"רים
עפ"י הטבלה המופיעה מטה

9

10

 .5מינוי יועץ חיצוני כחבר בוועדה לשימור אתרים:
החומר חולק מראש לחברים.
מכוח סעיף  )4(10לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-אני מבקש אתכם
לאשר את המינוי של דקל גודוביץ' אשר מצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות ,כיועץ
עבור הוועדה לשימור אתרים.
מטרות הוועדה ותפקידיה מפורטים בסעיפים  14 ,13 ,12ו 15-לתוספת הרביעית לחוק התכנון
והבנייה תשכ"ה.1965-
שירן שואלת למה אנחנו רוצים לצרף את דקל גודוביץ' כחבר ,אם אנחנו מוכרחים לעשות זאת ?
יובל משיב שזה נכתב בטעות ,ודקל גודוביץ' הוא לא חבר בשום פנים ואופן ,אולם אנחנו נדרשים
עפ"י דין למנות יועץ .
שירן שואלת האם ישנה אפשרות לשכור יועץ אחר ?
נרי משיב שאינו מציע לבחור יועץ אחר.
יובל משיב כי ישנה אפשרות ,אולם זו ההמלצה של הדרג המקצועי ,אנחנו בהסכם קיים איתו
ואם הוא יעשה בעיות או לא ישביע את רצוננו ,תמיד נוכל להפסיק את ההתקשרות איתו כמו עם
כל יועץ אחר.
קורין מוסיפה כי היא פגשה אותו במספר פגישות והוא בהחלט מכיר את האזור ואת כל מה שיש
לשימור והוא נשמע באמת משכנע רק השאלה היא איזה שיניים יש לו לשיים את כל ההחלטות?
ניר משיב כי תפקידו הוא יועץ לוועדה ולא כחבר משפיע ומחליט .המליאה צריכה לאשר את
ההעסקה שלו כיועץ לוועדה לשימור אתרים ,אני סומך על המלצת הדרג המקצועי ,על מהנדס
המועצה ועל מנכ"ל המועצה ועל כן אני מבקש לאשר את המינוי.
נרי שואל למה אתה לא סומך על חברי המליאה שעובדים איתו כבר שנתיים?
ניר משיב כי לא חברי המליאה המליצו עליו.
הצבעה :ברוב קולות.
בעד :ניר ,קורין ,נרי ,יורם ,ג'ני ,עפרה ,דוד.
נמנע :שירן ,רותי ,יריב.

החלטה( :ברוב קולות ) לאשר את מינויו
של דקל גודוביץ' כיועץ לוועדה לשימור אתרים
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 .6מתן אישור המועצה לפי סעיף  5לחוק עזר לתמר (רחצה על שפת הים) ,תשנ"א:1991-
החומר חולק מראש לחברים.
ניר נתן דברי הסבר.
המועצה מבקשת לאפשר בחקיקה רחצה נפרדת לגברים ונשים עפ"י תנאים מסוימים ובזמנים
מסוימים עפ"י שיקול דעת של המועצה ובשליטתה .לפי תפיסת העולם שלי והמדיניות שלי ,כמי
שמכיר את עולם התיירות באזור שלנו ,החלטה כזו יכולה לתמוך ולעזור לבתי המלון בתקופות
מאוד מסוימות ,ועל כן אני רוצה לאפשר זאת .ניר מציין ,כי למועצה  16חופים מוכרזים על
רצועת חוף של יותר מעשרה ק"מ ,וכי לפי המוצע ,שטח ההפרדה לא יעלה על  75%משטח החוף
הנפרד .על כן לא רואה בעיה שבחוף מסוים נאפשר זאת לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים ולא
יותר משלוש פעמים בשנה ,בעיקר בחודש אוגוסט ולפעמים גם בפברואר .בשטח ההפרדה יוצב
שילוט מתאים ויפורסמו הנחיות מדויקות על מנת לשמור על הסטנדרט הגבוה עליו אנו מקפידים
בתחזוקת החופים ועפ"י ההנחיות של חוק התכנון והבניה.
מבקש ממליאת המועצה לאשר את הבקשה ובכך לסייע לבתי המלון בתקופה מאוד מסוימת
ולאפשר להם לתת מענה לדרישות האורחים.
נרי טוען שצריך להבין מה המרווח שצריך להיות בין כל הפעלה והפעלה ,כי בסעיף  3.3זה לא
ברור ,מאחר ולפי הכתוב זה מאפשר סגירה של חוף  21יום ברצף
ניר משיב כי בדרך לא קורה שסוגרים חוף ל 21-יום ברצף .בדרך כלל מדובר על בין  7-14יום
בקיץ וגם  7-14יום בחורף ,ועדיין לא הגבלנו את ה 21-ימים ברצף.
נרי מחדד שהוא לא נגד  21יום ברצף ,הוא רק מבקש שזה יהיה כתוב.
ניר מקבל את ההערה של נרי ומציין שהוא יוסיף יום מרווח בחוק העזר.
ג'ני שואל האם המלונות ביקשו את הבקשה ? והאם הם לא יכולים להסתפק בחוף הנפרד
המוכרז כחוף נפרד ?
ניר מאשר כי בתי המלון ביקשו את הבקשה ומוסיף כי החוף הנפרד לא נמצא ליד כל בתי המלון
אלא הוא ממוקם באזור מסוים וכי המלונות מבקשים לתת את השירות הנ"ל לאורחים שלהם.
ג'ני מבקשת להבין האם עצם האישור ,יאפשר לבתי המלון להרוויח ,בכך שיתנו מענה לקבוצה
מסוימת על פי בקשתם ?
ניר משיב שכן.
יורם זמיר מחדד כי כרגע מדובר רק על נושא של הפרדה בין גברים ונשים ומעיר את תשומת לב
החברים כי למועצה יש סמכויות לקבוע גם הוראות נוספות ,למשל ביחס לבתי ספר ולגנים.
כלומר ,למועצה יש כל מיני סמכויות ,וראש המועצה מבקש כרגע רק את ההרשאה שמתייחסת
לגברים ונשים.
רותי מציעה לממן למלונות הסעות לאורחים שלהם לחוף הנפרד .היא נגד החוק.
ג'ני מעלה חשש ששלושה או ארבעה בתי מלון יגישו יחד בקשה ,ויחלשו על שלושה או ארבעה
חופים למשך  21יום ברצף לשימוש האורחים שלהם.
ניר משיב שאכן בתי המלון יכולים לבקש ,אולם הבקשה נתונה לאישור הצוות המקצועי ,מנהל
החופים וחוות הדעת של אגף התפעול .כמובן שנקבע גם את ההנחיות הפנימיות ואם תאורטית
שלושה בתי מלון יבקשו בקשה יחד ,נוכל גם לשקול אפשרות לאשר לכולם מתחם אחד .אנחנו
נמצאים בתקופה שכל מה שיעודד תיירות יכול לעזור לבתי המלון.
ג'ני מציינת כי החוק הזה לא נחקק לעזור בתקופת הקורונה ,ומעלה את החשש כי מתחם עין
בוקק ישנה את אופיו ויהפוך למקום של עלייה לרגל לקיום הילולה עפ"י צרכי האורחים ,ועל כן
מציעה שהחוף הנפרד ישמש את אורחי בתי המלון לבקשותיהם.
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ניר לא חושב שהחלטה כזאת או אחרת שתומכת במגזר כזה או אחר ,הופכת את האזור כולו
אוטומטית לאזור של חרדים ,כמו שלא כל פעם שחילצנו מתרחצים בדואים שנסחפו ביום,
הופכת את כל המתחם לאזור של בדואים .ים המלח לשמחתו משרת את כל האוכלוסיות ואם
יש משהו שאנחנו יכולים לעזור לבתי המלון להיטיב עם אוכלוסייה כזו או אחרת ,שמתארחים
באזור יותר מיום אחד ,נהנים מהמתקנים שלנו ,עורכים קניות וכל זה בניהול שלנו ובשליטה
שלנו ,הוא סומך על עצמו ועל הצוות המקצועי שלו שנדע לאשר כל החלטה באופן מושכל ולא
נהפוך את המקום לאתר פולחן.
ג'ני חושבת שהדבר יכול להוות אמצעי לחץ של בתי המלון על ראש המועצה אם במידה והוא לא
יאשר לבתי המלון אישור כזה או אחר.
ניר חושב שזה חלק מהיום יום שלנו ,לנהל את הדיאלוג הזה שלא נגמר עם בתי המלון ,התעשייה
ועוד.
ג'ני לא מבינה למה דווקא אנחנו צריכים להיות אלו שמאפשרים את זה? האם התופעה
מתקיימת גם בתל אביב ? בטבריה? באילת? ומציעה להציע למשרד הפנים לאפשר את סגירת
החופים לאוכלוסייה מסוימת בתנאי שיורידו לנו את הארנונה.
ניר אכן לא פוסל מו"מ עם משרד הפנים על הנושא ומציין שאנחנו אזור מיוחד ובאף מקום אחר
אין הסכמי הפעלת חופים של בתי המלון כמו שיש לנו.
יורם זמיר מחדד כי החוק כבר קיים וכעת אנחנו מאשרים את התקנות המאשרות איך ליישם
את החוק.
יורם דביר מציין כי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת וזה נראה לו שזה לא יהיה אחראי
לא לקדם את הנושא ודרך אגב מציין שהרעיון של ג'ני בנוגע למו"מ עם משרד הפנים מעניין
מאחר ויש להם זיקה לנושא.
ניר מעדכן כי בעבר היו תקופות בהם המועצה אפשרה סגירה של חוף אולם זה נעשה בצורה
מאוד מכוערת ,לא מסודרת ללא שליטה ופיקוח ,ומאז שהוסדר כל נושא תפעול החופים ,הכל
נעצר ולא ניתנו אישורים .כעת אנחנו מעוניינים לאפשר את סגירת החופים אולם בצורה
מסודרת ,מפוקחת ומנוהלת היטב ע"י המועצה.
שירן מזכירה לנוכחים כי ים המלח הינו משאב לאומי והוא שייך לכל התושבים של המדינה
ואנחנו צריכים למצוא דרך להנגיש אותו לכלל תושבי המדינה ולא רק עבורנו.
ג'ני שואלת אם כך ,מדוע היא צריכה להצביע עבור נוהל פנימי של המועצה אם החוק כבר קיים?
ניר מפנה את ג'ני לסעיף .3
עפרה שואלת האם ישנה אפשרות שבתי המלון ייקחו אחריות על ניקיון אותם החופים או
שמירה?
ניר משיב שהם כבר לוקחים חלק ,כחלק מהסכמי הפעלת החופים עם בתי המלון בנושאים
שונים ,כמו שירותי הצלה ועוד .הרעיון הוא להסדיר את סגירת החופים בצורה מסודרת.
ג'ני מציינת שאם כך ,צריך להתעדכן מראש ,לאיזה חוף להגיע ,מאחר ויכול להיות שחלק
מהחופים יהיו סגורים ולפעמים דווקא למקום שאתה מעוניין להגיע אליו ואף מוסיפה אם ניתן
להגביל את סגירת החופים לתאריכים פחות אטרקטיביים ?
ניר משיב כי הנושא יהיה מוסדר ,עם עדכון באתר האינטרנט של המועצה ומאמין גם שכל אזרח
במדינה ימצא מקום רחצה שמתאים לו מתוך עשרה קילומטר של חופים לאורך מתחם בתי
המלון בעין בוקק ועוד הוסיף כי אינו מעוניין להגביל ,אלה להפך ,הוא מעוניין לאפשר.
עפרה שואלת למה אי אפשר לסגור חוף אחד מוגדר מראש שהוא יהיה החוף המוגדר לצורך
העניין לטובת העניין ?
ניר משיב שהוא אינו מעוניין לקחת חוף מרכזי של ים המלח ולהפוך אותו לחוף סגור לתקופה
כזו או אחרת ונראה לו הרבה יותר פשוט לתחום חוף שהוא קרוב יותר לבית מלון מסוים כזה או
אחר ולאפשר לתחום אותו לתקופה קצובה ולא קבועה.
נרי מציין שהרעיון הוא לאפשר גמישות.
דוד מציע להפוך את חוף הסולריום שאין בו שימוש כרגע לחוף סגור.
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ניר משיב שהוא אינו מעוניין להפוך את הסולריום לחוף סגור לכל השנה עם כל העלויות
המשתמעות מכך .המטרה היא לאפשר לבתי המלון ,על פי בקשה כזו או אחרת ,לסגור חוף
לתקופה קצובה ,ולא לתחזק עוד חוף נפרד נוסף באופן מלא כל השנה עם כל המשמעויות
הכלכליות ,התפקודיות והנגישות הנדרשת.
מוסיף שלא צריך לפחד מכל דבר שמביא איתו סממן דתי .מטרתנו להסדיר את הנושא ,גם
בנראות ,גם בלוחות הזמנים וגם במיקום ואני מעדיף שהדברים ינוהלו בצורה מושכלת בידי
המועצה.

הצבעה :ברוב קולות.
בעד :ניר ,קורין ,נרי ,יורם ,יריב עפרה ,דוד.
נגד :ג'ני ,רותי.

החלטה( :ברוב קולות ) לאשר מתן אישור המועצה
לפי סעיף  5לחוק עזר לתמר (רחצה על שפת היום ,תשנ"א)1991-

 .7דו"ח רבעון מספר  2לשנת  ,2019מבוקר וסקור – לידיעה:
החומר חולק מראש לחברים.
עידן נתן דברי הסבר.
מסביר על ביקורת של משרד הפנים באמצעות משרד מבקר רו"ח שביצע ביחס לדוח החצי
שנתי הסקור לשנת  ,2019עליו דנו במליאה .משרד הפנים ערך עליו ביקורת כדי לוודא שהכל
תקין .לשמחתנו ,נמצא כי הדוח הוגש כנדרש ,הוא תקין ואין בו ליקויים .לבקשת משרד הפנים
וכחלק מהנוהל ,הדוח עולה לדיווח במליאת המועצה.

14

 .8שונות:
 8.1שושי אורון ,מנהלת אגף חינוך:
שושי הציגה עצמה בפני חברי המליאה.
שושי חברת קיבוץ יהל שבערבה הדרומית .הגיע יחד עם משפחתה לחבל איילות לפני
כמעט  13שנים מהרצליה יחד עם בעלה ושני בניהם בעקבות פניה של אודי גל ,ראש
המועצה דאז שקידם תהליך וביקש ממנה לנהל את אגף החינוך והמתנ"ס ,למעשה ניהול
אגף חינוך וקהילה .חבל איילות לפני  13שנים היה קטן אינטימי עם הרבה קיבוצים אבל
במשך השנים הלך והשתנה והם קיבלו החלטה מטעמים אידאולוגיים חלויים
והתיישבותיים לבצע את המעבר וחשבו בתחילה שהוא יהי לפרק זמן קצר ,סוג של
רילוקיישן ומאז הם התאהבו באקלים ובתושבים ונקלטו כחברי קיבוץ.
השנה שושי סוגרת  26שנים בתחום החינוך .היא החלה את דרכה כמורה בתיכון
למקצועות היסטוריה ,גיאוגרפיה ואזרחות ובמהלך השנים צמחה מתוך המערכת
לתפקידים ניהוליים של ניהול בית ספר יסודי וניהול תיכון ,ניהלה את תוכנית הילה
הארצית לנוער נושר ולנוער בסיכון ושנים רבות שימשה כיועצת לשני שרי חינוך ,גדעון
סהר ולימור לבנת ולאורך השנים אף מלווה ונהלים וצוותי חינוך בבתי הספר.
שושי בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה וחינוך ,תואר שני במנהל ,תואר שני במנהל
עסקים ותואר שני בייעוץ ארגוני.
שושי מציינת שתקופת הקורונה הביאה אתה מגוון הזדמנויות ובהחלט הביאה את עולם
החינוך מצד אפס למאה בכל מה שכרוך במתן שירות או שינוי תפיסה של מגוון מערכות,
מגוון מיומנויות של המאה ה 21-שהיה מאוד קשה להתניע אותם לאורך השנים.
שושי מדגישה כי יושר אישי ויושר מקצועי מאוד חשוב לה בעבודה כאן ובכלל לאורך
השנים ומציינת כי גם כאשר התנאים קשים רק מכאן ניתן לצמוח .ידע ניסיון ולמידה
אחד מהשני ,הינם כלי מאוד משמעותי פיתוח מערכות חינוך בפרט פיתוח של דיאלוג
עצמי עם הקהילה ומוסיפה כי בכל מקום שבו אנחנו נמצאים ,תוך לויאליות ובעיקר
לבסס מערכת שאינה תלויה ,לא ברוח כזאת או אחרת ,תיצור מערכת חינוך יציגה,
בטוחה שמהווה עוגן מרכזי ומשמעותי למערכת ולצמיחה דמוגרפית במועצה ,מערכת
שמדברת בשפה אחת ופועלת למען מטרה אחת ,ומוסיפה כי כולם צריכים לחתור
למערכת שלבוגריה תהייה גאוות יחידה שאף מבקשים להישאר או לחזור אליה.
שושי מציינת שהתפקיד שלה יחד עם התפקיד של כולם ,יחד עם הקהילות ,יחד עם אנשי
החינוך ,זה ליצור מערך חינוך שהשלם שלה גדול מסך החלקים שלה .ליצור מערכת
חזקה ,בטוחה מערכת שיש בבה במאה אחוז את אמון הציבור ואת זה היא רואה קורה
אך ורק בתהליכים של שקיפות .מאמינה שזה האתגר שלנו שילווה אותנו גם בעתיד.
החברים מאחלים לשושי בהצלחה בתפקידה.
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 8.2קול קורא להקמת סדנת נגרות בשת"פ כי"ל  -לידיעה:
קורין מעדכנת כי היא יחד עם ג'ני ועוד חבר מעין תמר הגישו קול קורא לבקשת כי"ל
להקמת סדנת נגרות ושיתוף פעולה עם הנוער .הפרויקט מתוקצב ע"י כיל בעלות של 20
אש"ח ואף מורן היועמ"ש ציינה אין ניגוד עניינים.
במידה והנושא יעלה לדיווח במליאה ובמידה והמליאה תצטרך להצביע על אישזהי
תוספת תקציב או כל נושא אחר כמובן שג'ני וקורין לא ייקחו חלקה בהצבעה .מטעם
המועצה רונן ארליך ,מנהל אגף קהילה ,מרכז את הנושא.
נאות הכיכר הקצתה שטח לטובת המיזם על מנת להכשיר את המקום לנגריה ורוצים כבר
לצאת לדרך לקראת החגים .עיקר הרהיטים שייוצרו ישמשו לפינות זולה בישובים,
שולחנות קרן קיימת ,אדניות ועוד תוך חיבור הנוער לעשייה וטיפוח המוצרים.
קורין מברכת על המיזם וחושבת שמעבר למקום לפעילות משותפת הדבר גם יוסיף
לנראות של הישובים.
ניר מברך על היוזמה ומעדכן כי זה מתקיים במסגרת פרויקט חושבים עושים שכי"ל
מפעילה ברשויות המקומיות בנגב ,וגם המועצה שותפה לזה כאשר הפרויקט מובל
במועצה ע"י רונן ארליך ,מנהל אגף קהילה .מאחר וג'ני וקורין חברות מליאה הן מחויבות
לדווח על השתתפותן במיזם.
 8.3קורין מציינת כי בישיבת המליאה הקודמת ניר דיווח על מכון מחקר ים המלח ועל
השינויים שהמקום עובר ועם סיום אותה ישיבה ,חברי המליאה קיבלו מכתבים מדודו
בן שבת על כל מיני מהליכים .קורין ממליצה לעלות את הנושא לשיחה על מנת לבדוק
לעומק את הטענות הרבות שעלו מאחר ועלו שם הרבה דברים לא ברורים שלא קיבלנו
עליהם תשובות בדיווח של ניר והיא מבקשת להתעדכן.
ניר משיב כי ברגע שיהיו עדכונים של מכון המחקר הוא יעדכן .כרגע אין עדכונים ואם
בזמן האחרון לא שמעתם דבר אז כנראה שהדברים מסתדרים.
קורין מציינת שדודו בן שבת העלה הרבה דברים שנראים רע.
ניר סוגר את הישיבה ומאחל לחברים בריאות איתנה ,להישמר מהקורונה ולהישמר
מהחמסין.

הישיבה ננעלה !

_______________________
 ראש המועצהניר ונגר

רשמה :יוליה זוהר
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