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אישור פרוטוקול קודם.
דברי פתיחה יו"ר.
דוח מנכ"ל.
הצעת תקציב לשנת  2020ועדכון ביצוע לשנת 2019

הישיבה נפתחה בשעה 16:00
 .1צוין ע"י פאול שלא הגיעו לנו הערות על הפרוטוקול הקודם לכן
הוא מאושר .הפרוטוקול אושר
 .2יו"ר החברה יוסי ניסן ,שמח לקרא את הפרוטוקול של וועדת
הכספים יצא מעודד מהכיוון .ציין שהכנסות של עידן הנגב
מאוד חשובות ללהבים וזה מסייע באיזון התקציב של להבים,
הוא שמח על התפתחות סודהסטרים והרחבת בניית האתר
שלהם.
ניר זמיר מציין :במטרות עידן הנגב לקדם מרכז חינוכי טכנולוגי משותף יחד עם החברה
הבדואית מרהט ,בני שמעון ולהבים ,צמוד לחממה התעשייתית שתקום בבית עידן הנגב ,לייצר פה
אקדמיה ,ניר הוסיף שבדעתו לשכפל את המבנה והמודל ולהעתיק אותו לצומת שוקת אזור
התעסוקה המשותף לכמה רשויות ומהן  3בדואיות (בני שמעון ,מיתר ,אלקסום ,חורה ולקייה),
מודל נכון לפיתוח התעסוקה והכלכלה הקיימות בנגב.

הערות חברי הדירקטוריון:
 אברהים אבו שארב :
 .1מציע כי ממלאי תפקיד בוועדות יציגו עצמם בפני הדירקטוריון על מנת שנכיר אותם
לפני המינוי.
 .2הערה חשובה נמסרה בעניין עבודות קבלנים בשטח והשארת אדמה ולכלוך בסיום כל
יום עבודה .דרישתו לחייב את הקבלנים לנקות את שטח הצמוד למגרש עבודתם בכל
יום ויום .המנכ"ל קיבל את ההערה ויפעל לתיקון הליקוי למרות הקשיים ביישום
עקב עבודות הבנייה הרבות.


פאיז אבו סהיבאן:
.1
.2
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.4



הציע לפתוח בית דואר בבית עידן הנגב .נקבע כי תקודם פגישה לנושא זה עם רשות
הדואר ,באחריות פאול.
ביקש לתאם פגישה עם ערן ראובני מנהל המחוז ברמ"י ועם עו"ד שימרון ראש רמ"י
מכתב משותף לשלוש הרשויות יצא בהקדם.
הציע לקיים כנס לקב"טים של כל הרשויות  +פאול שיטפל בנושאי ביטחון מרחבי.
פאיז דיווח על הקמת כניסה הראשית של רהט בצורת אוהל אירוח בדואי ,עבודות
הצפויות להסתיים בתוך שלושה עד ארבעה חודשים.

ניר זמיר:
 .1לדעת ניר חייבים להוסיף איש שיווק שיקדם את שיווק בית עידן הנגב ,חדרי
הישיבות בו והפעילות הכללית בבניין ובפארק התעסוקה .ניתן לדעתו לעשות שיתוף
עם גורמים מעוניינים נוספים ולהתחלק בעלויות.
 .2עוד ציין כי חייבים לטפל בפסולת המושלכת בכלל המרחב ,על מנת לשפר את
הניראות שלו ואת איכות החיים של כולנו .ציין את השיפור והמאמץ של העיריה
לקידום טיפול בנושא בעיר ובסביבתה.

.3דוח מנכ"ל ; פאול דיווח על התקדמות מול חממת הנגב שחתמה על הסכם שכירות בבית עידן
הנגב.
דיווח על ישיבת ביטחון שהתקיימה היום יחד עם הקבט"ים ובהם נדונו נושאי ביטחון המעניינים
את המפעלים.
דווח כי משרד הכלכלה מסיים בימים אלו בחירת קבלן תשתיות לביצוע שלב נוסף באזה"ת עידן
הנגב (ריבוד כבישים ,מדרכות ,גינון).
 4תקציב עידן הנגב;
נטע -לי מוצגת תחזית ביצוע סופי לשנת הכספים .2019

תקציב  2019כפי שנשלח למשתתפים לפני הישיבה
תחזית הביצוע הסופי אושרה.
הוצגה תכנית תקציב  2020שנשלחה למשתתפים.
תקציב לשנת  2020אושר.
תכנית ההשקעות שנשלחה מראש אושרה .במהלך השנה יבחנו השקעות נוספות בהתאם
ליכולות הכלכליות והצרכים המתפתחים.
חלוקת הכנסות ארנונה בין הרשויות לבין עידן הנגב הנגזרת מתוך איזון פעילות החברה ביחס של
 70%מהגביה לרשויות ו 30%-לעידן הנגב אושרה בעיקרון ותבחן כמתחייב לקראת 31.12.2020
עת יחולק הכסף על פי המפתח המקובל.

מצ"ב פעם נוספת עדכון התקציב לשנת  ,2019תקציב שהתקבל 2020
ותכנית השקעות שאושרה .
הישיבה הסתיימה
רשמה סלאם
העתקים
למשתתפים
לתיק
לאתר החברה

אישר יוסי ניסן יו"ר החברה

