
 

 

 20194.8. מתאריך  6 מספר  פרוטוקול מליאה

 .נובל -ארבל בן, יואב מויאל, שגיא קלייןדוד מזרחי, אוסי וינטר,  ,אייל בלום משתתפים:

אהוד שגב, אורן בר גל,  -רינה פרץרועי פטריק, יובל ברזילי, עו"ד חורש,  –מיכל זיו רויטל טריפלר, אודי בר,  נוכחים:

 באי, אבישי ברמן, נתנאל אלינסון.גיל סלוין, איריס סלוין, ציון גלבן, עז עפרוני, 

 רבקי אופירחסרים: 

 חורש -מיכל זיו רשמה:
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 . 18.03.2019מיום   05ואישור פרוטוקול מליאה מס'  14.03.18מיום  04מס'  אישור פרוטוקול מליאה .1

 .בנושאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי של החטיבה להתיישבות  לקול קורא המועצה ותבקש אישור .2

 ומושב פארן. ,עמותת בן השיטיןאדם ואדמה, עמותת דרך לוטן, עמותת  :מוזמנים

 החטיבה להתיישבות בנושאי חברה וקליטה.אישור בקשות לקול קורא של  .3

 מועצה. ה שלתמיכות במוסדות ציבור במסגרת נוהל ה בקשותאישור  .4

 .2019 לשנתת ועד מקומי ארנונותעריפי גביית  ים מקומיה יםועדהות תקציב ואישור הצע .5

 עדכונים. .6

 דיון והחלטות :

 .2018.314.מתאריך  40את פרוטוקול מס'  פה אחד לאשר הוחלט .1

 .18.3.2018מתאריך  05את פרוטוקול מס'  פה אחדלאשר  הוחלט

שאי תשתיות למיזמים מחוללי שינוי, נוהל התמיכה בנו אתמליאה חברי הלציג הראש המועצה אייל בלום  .2

 .שבותשל החטיבה להתיי  2018/2019 לשנים המהווים " עוגן" דמוגרפי ותעסוקתי ליישובי האזור 

, ת התמיכה של החטיבה להתיישבותופרויקטים העונים על הגדר (2שני )יש להגע"פ הנוהל, המועצה יכולה 

תשתיות ומבנים לפרויקטים  במסגרת  גני צמחיה/ מחוללי שינויוהקמה של ע ו/ או  שיפוץאו  בהן יערך פיתוח

 : מכינות קדם צבאיות, כפרי סטודנטים, פנימיותהיתרבישוב ו/ או באזור ו/ או במרחב וכוללים , בין 

 ומוסדות חינוך בלתי פורמלי וכדומה. 

  הקמת מתחם ואת הבקשה לתמיכה ב העמותה הציג את פעילותציון גבאי,  – "דרך לוטן"עמותת מנכ"ל

 .השייך לעמותה אזור עיר אובותמגרש בבשל העמותה 

 ת פעילות העמותה נתנאל אלינסון, הציגו א –מנהל מכינת חצבה ו אבישי ברמן -מנכ"ל עמותת בין השיטין

 :פרויקטים הבאיםבהקמת בערבה ובקשותיהם לתמיכה 

 מבני מגורים במכינת עין יהב. (2שני ) .א

 מבנה לחדר אוכל במכינת מושב פארן. .ב

 שנות פעילות. 10מכינת חצבה, לאחר שיפוץ כללי במתחם  .ג

 - המכינות לבוגרי שנה ראשונה שלנית המשך כתבישוב ספיר המהווה  ל"מדרשת הערבה"  מבנה הקמת  .ד

 .בכניסה לישובבשטח 



 

  קהילתית המשלב פעילות  קהילתי  מבנהפרויקט שכולל הציגה  ,גל -רינה פרץ  -מרכזת משק פארן

 מושב פארן.חניכי מכינת פארן והקהילה בוחברתית בין 

  למרות  לא נכחו במליאה - נציגי העמותה)"אדם ואדמה"  עמותת ראש המועצה אייל בלום, הציג בשם

 .במתחם ה"אדם ואדמה" במושב חצבה בניית ממ"מלבקשתם  ( אתנושהוזמ

הקמת כי המועצה תגיש בקשות ללאשר ובהתאם לעקרונות ולקריטריונים הקבועים ב"קול הקורא"  פה אחד:  הוחלט

בסך   בתמיכת החט"ללפעילות חברתית וקהילתית בין חניכי מכינת פארן וקהילת פארן במושב פארן קהילתי מבנה 

פרויקטים אלה עונים על צרכי  . ₪ 400,000בתמיכת החט"ל בסך  ספיר "מדרשת הערבה" בישוב  ומבנה ל ₪ 500,000

 המועצה ותושביה, הם מהווים עוגן דמוגרפי ובעלי פוטנציאל טוב לחולל שינוי בפיתוח ואכלוס הערבה.

את הבקשה לתמיכה לקול קורא של החטיבה להתיישבות בנושא חברה וקליטה  בהתאם לטבלה  פה אחד לאשר:  הוחלט .3

 ) מצ"ב( .  ₪ 622,5000של  כולל שהוצגה  לחברי המליאה  בסכום

לות בערבה, כפי את הקריטריונים לבקשות התמיכה במוסדות הציבור ובעמותות הפוע המנכ"לית המועצה הציג .4

 המצ"ב. ואושרו במליאת המועצה  של המועצה תמיכותל שהומלצו ע"י וועד המקצועית

, בהתאם לקריטריונים שאושרו בעבר ע"י מליאת 2019בשנת  לתמוך פה אחד הוחלט דיון במליאה לפיו התקיים

 גופים הבאים : ב המועצה,

   ₪ 250,000:  2019שם הגוף : עמותת בין השיטין סכום התמיכה לשנת 

  ₪ 30,000: 2019סכום התמיכה לשנת שם הגוף : עמותת דרך לוטן  

  ₪ 20,000: 2019סכום התמיכה לשנת   )עמותת השומר החדש( "אדם ואדמה"ביה"ס שם הגוף : 

  ₪ 283,000:  2019שם הגוף : עמותת מרכז מדע ים המלח והערבה  סכום התמיכה לשנת 

לשנת ת הועד המקומי ארנונותעריפי גביית הוועדים המקומיים  של  תקציבהת ולאשר את הצע הוחלט פה אחד .5

 כדלקמן :  ,2019 הכספים 

 

 

                                                                                                                                _____________________ 
 חבר מליאה                     ראש המועצה                                                                                                                

  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 1,120,897 עידן

  למ' בנחלה ₪ 0.01   למ"ר בית מגורים ₪ 8.45 1,023,818 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 2,342,443 צופר

  - 0.00 219,600 צוקים

  - 11.52 1,731,761 פארן

  0.25 18.14 3,653,000 עין יהב


