פרוטוקול מליאה מס' 2091/
מישיבת מליאת המועצה מיום 119091/
שהתקיימה בחדר ישיבות של המועצה
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר
אמנון שמעוני – קיבוץ יהל
אליאור אלון – באר אורה
דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן
דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה
גיל בסין – קיבוץ גרופית
מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה
אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז
אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר
עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף
גולן שמואל – שחרות
חסרים:
אסף הולצר – קיבוץ סמר
יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה
יהודה קרן – קיבוץ אילות
משתתפים:
הדס שפירא – מנכ"לית ,רחל חרפוף – גזברית ,אסף יצחק – מנהל אגף תחבורה ,עידו קלאי – מנהל
פרויקטים ,יוני פרג'ון – מהנדס ,עו"ד עודד מהצרי – חב' מגער ,דורון גבע ,אלעד בן דרור – קיבוץ
אילות ,נועם ספרו – נאות סמדר ,רונית אוסמו – מנהלת לשכת ראש המועצה
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש מועצה
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 1191/
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס' 1191/
 .4אישור צו ארנונה  211/ושינויים לצו
 .5אישור נסיעת גיא מרקמן ואסף יצחק לבודפשט
 .6אישור נסיעת ריצארד סאמרס לארה"ב
 .7אישור מתן הנחה למשרתי מילואים לשנת 211/
 .8אישור תמיכות 211/
 ./דוח כספי חצי שנתי  2118סקור
 .11אישור ועדת ביקורת באר אורה
 .11עדכון מס'  2לתקציב לשנת  – 2118ועד מקומי נאות סמדר
 .12עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 211/ועד מקומי אליפז
 .13עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 211/ועד מקומי סמר
 .14הצעת תקציב לשנת  – 211/ועד מקומי נאות סמדר
 .15אישור תב"רים של מועצה
 .16הצגת פרויקט ביה"ס חדש (ע"י עידו קלאי) ופרויקט המט"ש (ע"י יוני פרג'ון) ויציאה לסיור
בשטח (אנא הצטיידו בנעלים סגורות נוחות).
 .17שונות
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 .1עדכוני ראש מועצה
חנן עדכן את חברי המליאה בנושאים הבאים:
 סינגל אופניים – נחנך אתמול בפארק תמנע
 התקיים כינוס מטעם מרכז מדע בגין לפרויקט פלשתינאי-ירדני-ישראלי בנושא מים
 חנוכת "האב" – התקיימה ב 592במעמד מנכ"ל נגב גליל
 פרויקט בשבילי חבל אילות –  251איש לקחו חלק .המטרה הידוק הקשרים בין תושבי החבל.
 הסעות לשדה התעופה – אסף נתן סקירה אודות שירות התחבורה לתושבים עם תחילת
ההמראות והנחיתות בשדה תעופה "רמון" .המועצה תלמד את הצרכים בחודשים הקרובים.
עד סוף החודש יפורסם לו"ז הסעות.
 .0אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2191/
החלטה :מאושר.
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס' 2191/
החלטה :מאושר.
 .4אישור צו ארנונה  021/ושינויים לצו (הציגו רחל חרפוף ועו"ד עודד מהצרי)
טיוטת צו ארנונה לשנת  211/הוצגה בפני חברי המליאה ע"י עו"ד עודד מהצרי.
המועצה מבקשת לאחד את  17אזורי החיוב הקיימים היום לאזור חיוב אחד ,וזאת מאחר
שהצו הנוכחי הינו מסורבל ,קשה לתפעול ולמעקב (בעבר קבלה המועצה הערת מבקר המדינה
על צו ארנונה מסורבל ומרובה סיווגים) .מוצע לשנות את חלוקת האזורים בצו הארנונה של
המועצה ,לכדי אזור חיוב אחד ,במטרה לפשט את צו הארנונה .הוצג גיליון השינויים .להלן
הנקודות שעלו:
א .איחוד כל אזורי החיוב מ 17-אזורים לאזור חיוב 1
ב .הוספת סיווגים חדשים – קרקע תפוסה בחוות בודדים ,כרייה בתעשייה בתעריף מינימום,
מבנים חקלאיים ומבנים לצרכי חקלאות (מצורף מסמך)
ג .נמסר שחלק מהפחתת התעריפים נועד לעודד יזמים להשקיע בחבל אילות ולהגדיל את
מנועי הצמיחה בחבל ,במיוחד על רקע פגיעה במעמדנו כ"עיר עולים".
ד .ביטול סיווגים
ה .עדכון הגדרה ל"מחסנים למגורים" בחלק ההגדרות של צו הארנונה של המועצה.
ו .עלתה הצעה לצמצם למס' אזורי חיוב במקום אזור אחד ,אולם מחשש לעילת אפליה
והכרה בשונות שצריך להצדיק ,הנושא יורד.
ז .הועלה החשש מפני פגיעה בתקציב המועצה .נמסר שהפגיעה בתקציב המועצה הינה קטנה,
אך מתקנת עיוותים של שנים קודמות.
החלטה :צו ארנונה לשנת  021/מאושר / .בעד  1.נגד 1.נמנע .
 .5אישור נסיעת גיא מרקמן ואסף יצחק לבודפשט (הציג חנן גינת)
הנסיעה לבודפשט הינה לצורך למידת השפעת הקמת שדה תעופה חדש על אזור אילת אילות
בתחומים רבים (כלכלית ,תיירותית ועוד) .העיר בודפשט תארח את המועצה יחד עם נציגי עיריית
אילת (הטיסות על חשבון המועצה).
החלטה :מאושר.
 .6אישור נסיעת ריצארד סאמרס לארה"ב (הציג חנן גינת)
מטרת הנסיעה הידוק הקשר עם תורמים וגיוס משאבים לחבל אילות .סך ההוצאה כלולה במסגרת
תקציב המחלקה.
החלטה :מאושר.
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 .1אישור מתן הנחה למשרתי מילואים לשנת ( 021/הציגה רחל רחפוף)
המועצה סוברנית להחליט על הענקת הנחה של  5%למשרתי מילואים .רשימת הזכאים מתפרסמת
ע"י מ .הבטחון .מוצע לאשר ל 3-שנים.
החלטה :מאושר.
 .8אישור תמיכות ( 021/הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצגו בקשות של שישה גופים מתוך שמונה בקשות שנתקבלו 2 .גופים (עמותה
שיכונית חיל אויר ועמותת תיאטרון אלעד טרם הגישו את כל המסמכים ולפיכך בקשתם לא נדונה
בשלב זה.
החלטה :אושרו תמיכות ל:
א .מרכז מדע ים המלח והערבה בסך של .₪ 601,222
ב .חל"צ אנרגיה מתחדשת אילת-אילות בסך של .₪ 1,345,222
ג .תחנה פסיכולוגית בסך של .₪ /32,222
ד .החווה הטיפולית מול הרי אדום בסך של .₪ 82,222
ה .אגודת עמי בסך של .₪ 52,222
ו .המדרשה לפיתוח מנהיגות באר אורה בסך של .₪ 5/3,222
סכומי התמיכות המפורטים לעיל ,כוללים סכומים מותנים ומקדמות אשר אושרו בעבר.
מצורף פרוטוקול.
 ./דוח כספי חצי שנתי  0218סקור (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג דו"ח כספי חצי שנתי סקור .נמסר שאין שינוי מהדו"ח הכספי החצי שנתי
ל 2118-שאושר במליאה.
החלטה :מאושר.
.12אישור ועדת ביקורת באר אורה (הציגה הדס שפירא)
להלן שמות חברי ועדת ביקורת של ועד מקומי באר אורה :אומרי ברמי ,דודו אהרוני ,מוטי גלעדי,
אבי בן ארויה
החלטה :מאושר.
.11עדכון מס'  0לתקציב לשנת  – 0218ועד מקומי נאות סמדר (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  2לתקציב לשנת  2118של ועד מקומי נאות סמדר .סה"כ
התקציב מסתכם ב.₪ 83/,6/8-
החלטה :מאושר.
.10עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 021/ועד מקומי אליפז (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לשנת  211/של ועד מקומי אליפז .סה"כ התקציב מסתכם ב-
.₪ 481,828
החלטה :מאושר.
.13עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 021/ועד מקומי סמר (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לשנת  211/של ועד מקומי סמר .סה"כ התקציב מסתכם ב-
.₪ 811,455
החלטה :מאושר.
.14הצעת תקציב לשנת  – 021/ועד מקומי נאות סמדר (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצגה הצעת תקציב לשנת  211/של עד מקומי נאות סמדר .סה"כ הצעת
התקציב מסתכמת ב.₪ 83/,6/8-
החלטה :מאושר.
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.15אישור תב"רים של מועצה(הציגה רחל חרפוף):
א .שיקום תשתיות אולם ספורט (  – 884שינוי )
העברה מקרן חלף היטל השבחה בסך ₪ 111,111
סה"כ תב"ר ₪ 3,165,116
החלטה :מאושר.
ב .פארק צפרות לוטן (  – /62שינוי )
הקטנת השתת' בעלים בסך ₪ -414,167
סה"כ תב"ר ₪ 8/8,833
החלטה :מאושר.
ג .תכנון צומת שזפון –נאות סמדר (– 1111חדש )
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך ( ₪ 125,111מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים קיבוץ נאות סמדר בסך ₪ 125,111
סה"כ תב"ר ₪ 251,111
החלטה :מאושר.
ד .שיפוץ חדרים במדרשה חינוכית יעלון ( חדש )1111-
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך ( ₪ 762,13/מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים נאות סמדר בסך ₪ 8//,277
סה"כ תב"ר ₪ 1,661,416
החלטה :מאושר.
ה .מועדון נווה חריף ( – 1112חדש )
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך ( ₪ /2,311מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים נווה חריף בסך ₪ /2,311
סה"כ תב"ר ₪ 184,611
החלטה :מאושר.
ו .מגרש משחקים במרכז אליפז (  – 1113חדש )
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך ( ₪251,111מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים קיבוץ אליפז בסך ₪ 251,111
סה"כ תב"ר ₪ 511,111
החלטה :מאושר.
ז .תכנון מבנה רב תכליתי –אליפז (– 1114חדש )
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך ( ₪72,575מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים קיבוץ אליפז בסך ₪ 72,575
סה"כ תב"ר ₪ 145,151
החלטה :מאושר.
ח .מבצע סככות לתחבורה ציבורית (– 1118חדש )
הקצבת משרד התחבורה בסך ₪ 82,611
סה"כ תב"ר ₪ 82,611
החלטה :מאושר.
ט .שיפוץ וציוד מועדונים לזקנים (  -111/חדש )
הקצבת משרד הרווחה בסך ₪ 31,442
השתת' תקציב רגיל ( 1844111/11תקציב  ) 211/בסך ₪ 4,111
סה"כ תב"ר ₪ 35,442
החלטה :מאושר.
י .צריף ראשונים באילות – (  – 1117חדש )
הקצבת החטיבה להתיישבות בסך  ( ₪ 251,111מותנה בקבלת התחייבות חשב)
התחייבות בעלים קיבוץ אילות בסך ₪ 251,111
סה"כ תב"ר ₪ 511,111
החלטה :מאושר.
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 .16הצגת פרויקט ביה"ס חדש (ע"י עידו קלאי) ופרויקט המט"ש (ע"י יוני פרג'ון) ויציאה
לסיור בשטח
פרויקטים אלו הוצגו בפני חברי המליאה וניתנו הסברים לשאלות שעלו .עם תום
הצגתם ,יצאו חברי המליאה לסיור הכרות עם הפרויקטים.
 .11שונות
הדס ביקשה להעלות את נושא שינוי מדיניות המועצה בתחום פינוי פסולת בישוב באר
אורה .לאור בקשת חברי המליאה ,נושא זה ידון באופן מסודר במליאה הבאה.

רשמה :רונית אוסמו
מאשר________:
חנן גינת ,ראש המועצה
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