
 

 
 19.02.2018מתאריך   66פרוטוקול מליאה מספר  

 .אבי שדה, , אוסי וינטר שגיא קליין, רועי גליליאייל בלום,  משתתפים:

 . מגי יועץ, פיטר רביןיואב מויאל,  חסרים:

עלי דבסן מבקר המועצה, מור זילברשטיין , עמיחי שיר, , רינה פרץ גל אורן בר לבן,איתן ליפשיץ,  אשר לביא,  נוכחים:

 רויטל טריפלר מנכ"לית המועצה.נעמי בקר, גיל, לוי, גיל סלוין, יובל פלאוט, חמי ברקן, אלון קדם, 

 רויטל טריפלר.רשמה: 

 :על סדר היום

 .15.01.18מתאריך  65אישור פרוטוקול מליאה מס'  .1

 מוזמן גיל סלוין ויובל פלאוט – 2018סקירת משק המים בערבה לשנת  .2

 מוזמנים: חמי ברקן, אלון קדם ומור זילברשטיין. 2018אישור קליטה חקלאית לשנת  .3

 אישור תב"רים. .4

 .דיון בנושא הבדואיים .5

 דיון והחלטות:  
 

 .15.01.18מתאריך   65לאשר את פרוטוקול מליאה מספר : הוחלט .1

 .2018משפחות חקלאיות חדשות לשנת  20, והערכות לקליטת סקירת משק המים בערבה ע"י גיל סלוין ויובל פלאוטנערכה  .2

 ואלון קדם. חמי ברקןמור זילברשטיין, והכשרות קרקע צפויות ע"י  2018יה לשנת וצפהחקלאית הקליטה הסקירת נערכה  .3

 במושבים חצבה  עידן, צופר ופארן. טמשפחות להיקל 20הוגשו בקשות של 

 משפחות  בהתאם לדוח שהוצג במליאה. 20  לקלוט הוחלט:

 כדלקמן: 2018הוחלט לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים ותעריפי גביית ארנונה ועד מקומי לשנת  .4

 

 

 

 

 

 

  תעריף למ"ר חקלאי בש"ח  תעריף למ"ר מגורים בש"ח  סך תקציב בש"ח שם הישוב

  0.00 למ"ר מבנה מגורים  ₪ 16 1,170,337 עידן

  למ' בנחלה ₪ 0.01   למ"ר בית מגורים ₪ 8.37 990,909 חצבה

 מ"ר ראשונים. 100למ"ר למבנה מגורים עד  ₪ 9.57 218,000 ספיר

 מ"ר 100 מעללכל מ"ר למבנה מגורים  ₪ 1 

 

-  

  0.20 0.00 2,307,692 צופר

  - 0.00 1,687,286 צוקים

  - 11.00 1,922,445 פארן

  0.24 18.08 3,597,000 עין יהב



 

 :הוחלט לאשר את התב"רים הבאים .5

 החינוך.משרד , מענק   3,658,200₪, בסך   הרחבת בי"ס יסודי  – 790 חדש ב"רת 

בסך  479 התחבורה והשתתפות מתב"ר, מענק משרד  ₪ 280,000, בסך  הסדרי בטיחות סמוך למוס"ח חצבה – 791 חדש תב"ר

120,000 ₪ . 

     .מענק רמ"י,  ₪ 1,597,881, בסך  תכנון אזור התעשייה ספיר  – 792תב"ר 

 . ₪ 19,166בסך   17220780מתקציב רגיל  והשתתפות  ₪ 100,000, בסך אבזור מרכז הפעלה – 793  חדש תב"ר 

  :סקירת ראש המועצה  .6

 בחמש השנים האחרונות , מחליף אותו אלון קדם ממושב צופר.חמי ברקן סיים את תפקידו כמנהל הוועדה החקלאית  .א

 

 

 

 

   

                                                                                                                      _____________________ 

 חבר מליאה                                                                       ראש המועצה                                             


