פרוטוקול מליאה מספר  69מתאריך 29.04.2018
משתתפים :אייל בלום ,מגי יועץ ,אבי שדה ,פיטר רבין ,שגיא קליין ,רועי גלילי.
חסר :אוסי וינטר ,יואב מויאל.
נוכחים :אורן בר לבן ,אודי שגב ,עו"ד רועי פטריק ,אשר לביא ,רויטל טריפלר ,איתן ליפשיץ ,רו"ח גדעון חילי ,מיכל
זיו ,צחי דאלי ,נעמי בקר ,מור זילברשטיין ,רינה פרץ גל.
רשמה :רויטל טריפלר.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  67מתאריך  19.03.2018ופרוטוקול מס'  68מתאריך .29.04.2018
 .2הקצאת מגרש מס'  622בפטור ממכרז ליזמים מצוקים -דיון בהשתתפות היזמים.
 .3אישור מתן הנחות בארנונה למשרתי המילואים על פי המלצת משרד הפנים.
 .4אישור תב"רים.
 .5אישור תוספת המלצת ועדת תמיכות לשנת .2018
 .6אישור העברה מתן פריסת הערבות להלוואה של חברה לפיתוח ובניין בערבה בע"מ (חבל"פ) מבנק הפועלים
לבנק מזרחי.
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מס'  67מתאריך  19.03.2018ופרוטוקול מס'  68מתאריך .29.04.2018
 .2המלצת המועצה להקצאת קרקע למיזם בצוקים  -קבוצת משפחות מצוקים שהתאגדו הציגו את עיקרי
הפרויקט ,מגרש  622אתר בגודל של כ  32דונם הנמצא מול המגרשים בהם המשפחות גרות .מיזם של
לינה ,ספא תיירות ,טיפולים ,טיולי גמלים ,מתחם למוסיקה והקלטות ,אגם מרכזי לבאי האתר ,מתן
שירותים לכל אתרי התיירות מסביב ,מכולת קטנה .,האטרקציה תופעל בשעות ברורות.
הוחלט :מליאת המועצה אישרה המלצה ליזם להקצאת הקרקע בפטור ממכרז.
אישור המליאה והמלצה זו תקפים לשנה וחצי ,שעד אז על היזם להציג אישור הועדה המשותפת
להרשאה לתכנון.
 .3מתן הנחה מארנונה לחיילי מילואים פעילים – רויטל טריפלר ,מנהלת הארנונה ,הציגה את התוספת
לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) ( תיקון מס'  , )3התשע"ח –  2018בהן החלטה למתן
הנחה מארנונה למגורים בשיעור של עד  5%ל"חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים
התשס"ח  ,2008-המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל או באישור תקף שנתן לו
צה"ל שהוא משרת מילואים פעיל.
הוחלט :מליאת המועצה החליטה על מתן הנחה מקסימאלית בשיעור  5%לארנונה למגורים לחיילי
מילואים פעילים.
 .4הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
הגדלת תב"ר מספר  719תשתיות לשכונה חדשה בעין יהב ,מענק משרד השיכון בסך של .₪ 1,999,800
תב"ר חדש מספר  , 794חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה ,מענק משרד החינוך בסך של .₪ 113,224
תב"ר חדש מספר  ,795עיצוב מרחבי למידה  , M21מענק משרד החינוך בסך של .₪ 80,000
 .5הוחלט :לאשר העברת פריסת ערבות המועצה לחבל"פ ,מבנק הפועלים לבנק מזרחי.
___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

