פרוטוקול מליאה מס' 3091/
מישיבת מליאת המועצה מיום 79/91/
שהתקיימה במועדון קיבוץ נווה חריף
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר
אמנון שמעוני – קיבוץ יהל
יהודה קרן – קיבוץ אילות
אליאור אלון – באר אורה
דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן
יפתח הופמן – 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:
דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה
אסף הולצר – קיבוץ סמר
משתתפים:
הדס שפירא – מנכ"לית ,רונית בוהדנה – תקציבאית ,איתי שני – איכות הסביבה ,גיא מרקמן – מנהל
חב' כלכלית ,איריס דניאלי – אחראית תיירות ,רמי חרובי – יועץ ,דורון אלפסי – מנהל מח' תברואה,
רונית אוסמו – ראש לשכת ראש המועצה
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 2291/
 .3אישור פרוטוקול מליאה מס' 2291/
 .4בנית אולם ספורט – יוצאים לדרך
 .5עדכון מס'  1לתקציב המועצה לשנת 221/
 .6פינוי פסולת במועצה ,כולל באר אורה
 .7תכנית אב לתיירות – עדכון
 .8דו"ח כספי רבעוני מצטבר ינואר – דצמבר 2218
 ./דו"ח תב"רים מצטבר ינואר – דצמבר 2218
 .12אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה
 .11אישור פרויקטים במימון הקצבת אמת המידה – מפעל הפיס
 .12אישור תמיכות 221/
 .13אישור צפיה בחשבונות הבנק של המועצה – מריה טירטישניקוב (מחליפה את כרמית)
 .14עדכון רשימת מחזיקי כרטיס מרכבה
 .15אישור נסיעת חנן וריצארד לטורונטו למטרת גיוס כספים
 .16אישור פרויקטים מאושרים ע"י החטיבה להתיישבות בתחום חברה וקהילה לשנת 2218
 .17מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה
 .18אישור תב"רים
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עופר צעירי ,נציג נווה חריף ,הציג פרטים אודות קיבוץ נווה חריף ,כיווני התפתחות וצמיחה .תודה
לעופר על האירוח.
.1

עדכוני ראש המועצה
חנן עדכן את חברי המליאה בנושאים הבאים:
 סגירת שדה דב – בקשה של ועדת הפנים לדחות ב 4-חודשים את הסגירה
 שאטלים לשדה רמון – תוספת של הסעות לשדה .הניסיון ייבחן.
 טקס בית קטן בערבה התקיים ב – 39491/אירוע מוצלח עם הרבה שותפים
 מפגש חינוך לחקלאות –מפגש עם נציגי ישובים בתחום החינוך לחקלאות
 מרוץ ספורט בתמנע – יוזמה מבורכת  .היה מוצלח עם השתתפות מרשימה.

.2

אישור פרוטוקול הנהלה מס' 3291/
החלטה :מאושר.

.0

אישור פרוטוקול מליאה מס' 3291/
החלטה :מאושר.

./

בנית אולם ספורט – יוצאים לדרך (הציג חנן גינת)
חנן הציג בפני חברי המליאה את הצורך בבניה של אולם ספורט לביה"ס החדש .המועצה אמורה
לגשת בקרוב ל"קול קורא" של מ .התרבות והספורט והסיכויים לזכות בו גבוהים מאוד .חנן
הציג בפני חברי המליאה את המקורות הקיימים כיום במועצה.
סה"כ עלות האולם כ 15-מליון ש"ח .נדרשת השלמה של כ 6,272 -אלש"ח .פורטו המקורות.
ניתנו הסברים לגבי ההשלכות להמתנה עד לאשור קול הקורא והיתרונות ביציאה מיידית (קבלן
קיים בשטח) .
הועלו  2אופציות להצבעה והחלטה בפני חברי המליאה:
 .1לחכות עד לקבלת אישור סופי של "הקול קורא".
 .2לצאת לדרך כבר עכשיו עם המקורות הקיימים.
החלטה :המליאה מאשרת יציאה לדרך עם בניית האולם –  11בעד 1 ,נמנע.

.5

עדכון מס'  1לתקציב המועצה לשנת ( 231/הציגה רונית בוהדנה)
סה"כ עדכון מס'  1לתקציב המועצה מסתכם ב 143,/84-אלש"ח .יש פער של  12,/32אלש"ח.
הוסבר הפער ,הן בצד ההכנסות ,והן בצד ההוצאות .בנוסף הוצגה טבלת תקן שכר.
בעקבות הערה שעלתה ,ייבדק נושא קיזוז ארנונה משדה תעופה עובדה.
החלטה :אושר "פה אחד".

.6

פינוי פסולת במועצה ,כולל באר אורה (מציגים הדס שפירא ,דורון אלפסי ואיתי שני )
ניתנה סקירה כללית בנושא פינוי פסולת במועצה ,הן מבסיסי צה"ל ,והן מישובי החבל .
בעקבות ביטול מעמדנו כ"עיר עולים" והפגיעה בתקציב המועצה ,המועצה בוחנת שינוי במדיניות
הפינוי בבסיסי צהל .מתקיים דיאלוג עם משרד הבטחון בעניין זה הכולל גם את נושא מיחזור
האשפה שכמעט ולא מתבצע בבסיסים וגורם לעלויות הטמנה גבוהות מאוד.
לגבי שאר הישובים ,נמסר שככלל המועצה מעודדת מיחזור והפרדת אשפה ובקרוב ייצא פרסום
לעידוד המחזור .עלתה שאלה לגבי אחריות פינוי פסולת גושית בכללה ציוד וריהוט והעלויות
הנדרשות .הנושא ייבדק בהתאם לחוק העזר הקיים.
בעתיד המליאה תידרש לאשר מדיניות אכיפה של חוק העזר לפינוי אשפה וגביית תשלום בגין
פינוי אשפה מעסקים שיוגדרו .נושא פינוי פסולת חקלאית ,יובא לדיון בהמשך.
בנוסף ,ניתן דווח בנוגע לשינוי מדיניות פינוי האשפה בישוב באר אורה שמסיבות של התייעלות
הופסק פינוי הפחים האישיים .המליאה נדרשה לגבות שינוי זה.
החלטה :המליאה מגבה את שינוי מדיניות פינוי פסולת בבאר אורה – מאושר –  13בעד 1 ,נגד,
 1נמנע
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.7

תכנית אב לתיירות – עדכון (השתתפו איריס דניאלי ,רמי חרובי וגיא מרקמן)
בפני חברי המליאה הוצגו עיקרי תוכנית האב לתיירות ותכניות הפתוח העתידיות בחבל אילות.
ניתנו הסברים לשאלות שעלו .המצגת תשלח לכל חברי המליאה .תודה לאיריס.
החלטה :מאושר.

.8

דו"ח כספי רבעוני מצטבר ינואר – דצמבר ( 2318הציגה רונית בוהדנה)
בפני חברי המליאה הוצג דו"ח כספי רבעוני מצטבר של המועצה לתקופת ינואר-דצמבר .2218
הדוח הסתיים בעודף בסך של  3,754אלש"ח .ניתן הסבר לגבי הוצאות ,תקבולים ותקן משרות .
החלטה :מאושר.

./

דו"ח תב"רים מצטבר ינואר – דצמבר ( 2318הציגה רונית בוהדנה)
בפני חברי המליאה הוצג דו"ח תב"רים מצטבר של המועצה לתקופת ינואר-דצמבר .2218
הדוח בעודף זמני של  /,52/אלש"ח .ניתנו הסברים.
החלטה :מאושר.

 .13אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה (הציגה הדס שפירא)
הוצגה רשימת העובדים המבקשים אישור בגין עבודה נוספת.
מנהל רשת
שי פדרמן
מזכירה במח' חינוך
רוני שבח
פקח
ערן בורצקי
יקיר סמאדג'ה ניקיון
רכז איכות הסביבה
איתי שני
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
שרי ניצן
גברילוב ילנה מזכירה בלשכת ראש המועצה
קצין בטיחות בתעבורה
אודי קימרון
בשל הערה שנשמעה לגבי שי פדרמן והחשש "לניגוד עניינים" ,הוחלט לקיים  2הצבעות ,אחת על
רשימת כל הבקשות לא כוללת את שי פדרמן  ,והשנייה רק לגבי העובד שי פדרמן וללא נוכחות
אסתי פדרמן.
החלטה :מאושר .הצבעה אחת ("פה אחד") ,הצבעה שנייה ( 7בעד 1 ,נגד 1 ,נמנע).
הבקשות תקפות עד סוף שנת .231/
 .11אישור פרויקטים במימון הקצבת אמת המידה – מפעל הפיס (הציגה רונית בוהדנה)
הוצגה טבלת פרויקטים במימון הקצבת אמת מידה של מפעל הפיס .סך ההקצבות עד שנת 2223
עומדות על  6,371מליון  .₪ככלל ,ניתן לממן  72%מהפרויקטים למטרות פיתוח ו 32%לפעילויות.
פורטו הפרויקטים והפעילויות (מצורף דף) .הועלתה בקשה לטיפול במתקני ספורט בישובי החבל.
נמסר כי בכוונת המועצה לשריין תקציב לטיפול בנושא זה.
החלטה :מאושר.
 .12אישור תמיכות ( 231/הציגה רונית בוהדנה)
בפני חברי המליאה הוצג פרוטוקול ישיבת ועדה מקצועית לבחינת בקשות תמיכה מיום 29491/
הכולל בקשה ל 2-תמיכות:
 .1שיכון עובדה – על סך  ,₪ 366,222בכפוף לקבלת אישור זמני מרשם העמותות על אשור ניהול
תקין.
 .2תיאטרון אלעד – על סך .₪ 422,222
החלטה :מאושר.
 .10אישור צפייה בחשבונות הבנק של המועצה – מריה טירטישניקוב (הציגה רונית בוהדנה)
החלטה :מאושר.
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 .1/עדכון רשימת מחזיקי כרטיס מרכבה (הציגה רונית בוהדנה)
המליאה נתבקשה לאשר את רשימת מחזיקי כרטיס מרכבה המעודכנת (מצורף).
החלטה :מאושר.
 .15אישור נסיעת חנן וריצארד סאמרס לטורונטו למטרת גיוס כספים (הציג חנן גינת)
חנן הציג בפני חברי המליאה את הצורך בנסיעתו לטורונטו יחד עם ריצארד סאמרס למטרת
גיוס משאבים לחבל אילות.
החלטה :מאושר.
 .16אישור פרויקטים מאושרים ע"י החטיבה להתיישבות בתחום חברה וקהילה לשנת ( 2318הציג
חנן גינת)
הוצגה טבלת הפרויקטים המאושרים ע"י החטיבה להתיישבות בתחום חברה וקהילה לשנת
 .2218נושא אי תקצוב קבוץ קטורה ייבדק מול צרכים ממוקדים של הישוב.
החלטה :מאושר.
 .17מינוי נציגי ציבור לועדת בחינה (הציגה הדס שפירא)
לועדת בחינה של המועצה נוספו  2נציגי ציבור:
 .1איתן בניוביץ
 .2ישראל פיפרברג
החלטה :מאושר.
 .18אישור תב"רים (הציגה רונית בוהדנה):
א .פיתוח בית עלמין בבאר אורה ( – 1116חדש )
הקצבת המשרד לשירותי דת בסך ₪ 376,435
סה"כ תב"ר ₪ 376,435
החלטה :מאושר.
ב .הקמת ביה"ס יסודי חדש (  – /82שינוי )
הגדלת הקצבה ממשרד החינוך בסך ₪ 5,584,124
סה"כ תב"ר ₪ 2/,717,858
החלטה :מאושר.
ג .הקמת  2כיתות גן בבאר אורה ( – 1242שינוי )
הקצבת משרד נגב גליל בסך ₪ 752,222
סה"כ תב"ר ₪ 2,723,838
החלטה :מאושר.
ד .מבנה רב תכליתי בנאות סמדר ( – 1122חדש)
הקצבת משרד נגב גליל בסך ₪ 522,222
השתת' בעלים קיבוץ נאות סמדר בסך ₪ 141,226
סה"כ תב"ר בסך ₪ 641,226
החלטה :מאושר.
ה .מוכנות לחירום-מזוודות חפ"ק (  – 126/חדש)
הקצבת משרד הפנים בסך ₪ 32,222
השתת' תקציב רגיל ( 1721222/12עדכון  1לתקציב  ) 221/בסך ₪ 6,522
סה"כ תב"ר ₪ 36,522
החלטה :מאושר.
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ו .ביצוע כביש גישה ביה"ס חדש (  – 1121חדש )
הקצבת משרד התחבורה בסך ₪ 1,684,25/
סעיף השתת' בתב"ר ( 174/222/12עדכון  1לתקציב  )221/בסך ₪ 822,222
סה"כ תב"ר ₪ 2,484,25/
החלטה :מאושר.
ז .ביצוע הסדרי העלאה והורדת תלמידים ביה"ס חדש (-127/חדש)
הקצבת משרד התחבורה בסך ₪ 1,655,33/
סעיף השתת' בתב"ר ( 1744222/12עדכון  1לתקציב  ) 221/בסך ₪ 722,222
סה"כ תב"ר ₪ 2,355,33/
החלטה :מאושר.
ח .תוספת מבנה לתחבורה ( – 12/2שינוי )
הגדלה מסעיף השתת' בתב"ר ( 1/42122/12עדכון  1לתקציב  ) 221/בסך ₪ 128,822
סה"כ תב"ר בסך ₪ 328,822
החלטה :מאושר.
ט .הקמת אולם ספורט ביה"ס יסודי חדש (  – 12/6חדש )
סעיף השתת' בתב"ר ( 182/222/12עדכון  1לתקציב  )221/בסך ₪ /,8/2,222
סה"כ תב"ר בסך ₪ /,8/2,222
החלטה :מאושר.
י .תשתיות מתחם אומנים באילות (  – 111/חדש )
סעיף השתת' בתב"ר ( 1822222/12עדכון  1לתקציב  ) 221/בסך ₪ 252,222
סה"כ תב"ר ₪ 252,222
החלטה :מאושר.
יא .רכישת  5אוטובוסים לתחבורה ציבורית (  – 1115חדש )
הקצבת משרד התחבורה בסך ₪ 4,563,222
סעיף השתת' בתב"ר ( 1/42122/12עדכון  1לתקציב  ) 221/בסך ₪ 326,222
סה"כ תב"ר בסך ₪ 4,88/,222
החלטה :מאושר.
יב .רכישת  2מיניבוסים (– 1122חדש )
הקצבת משרד התחבורה בסך ₪ /12,622
סעיף השתת' בתב"ר ( 1/42122/12עדכון  1לתקציב ) 221/בסך ₪ 65,222
סה"כ תב"ר ₪ /77,822
החלטה :מאושר.
יג .תשתיות ובתים בנווה חריף (  – 1256שינוי )
הגדלת השתת' בעלים נווה חריף בסך ₪ 1,2/6,345
סה"כ תב"ר ₪ 4,/65,745
החלטה :מאושר.
יד .תשתיות ובתים באליפז (  – 1251שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ אליפז בסך ₪ 1,/54,215
סה"כ תב"ר ₪ 7,323,415
החלטה :מאושר.
טו .תשתיות ובתים בקיבוץ יטבתה (  – 1127שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ יטבתה בסך ₪ 1,237,825
סה"כ תב"ר ₪ 2,585,565
החלטה :מאושר.

ד.נ .חבל אילות  8888888פקס 08-6355800 :טל'08-6355834/6 :

טז .תשתיות ובתים בקיבוץ סמר (  – 1126שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ סמר בסך ₪ 1,553,/3/
סה"כ תב"ר ₪ 4,64/,45/
החלטה :מאושר.
יז .תשתיות ובתים בקיבוץ יהל (  – 1125שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ יהל בסך ₪ 716,127
סה"כ תב"ר ₪ 1,876,/27
החלטה :מאושר.
יח .תשתיות ובתים בנאות סמדר (  – 1124שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ נאות סמדר בסך ₪ 7/6,461
סה"כ תב"ר 3,118,121
החלטה :מאושר.
יט .תשתיות ובתים בלוטן (  – 1255שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ לוטן בסך ₪ 1,313,17/
סה"כ תב"ר ₪ 2,153,17/
החלטה :מאושר.
כ .תשתיות ובתים בגרופית (  – 1252שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ גרופית בסך ₪ 1,8/6,155
סה"כ תב"ר ₪ 4,/87,355
החלטה :מאושר.
כא .תשתיות ובתים בקיבוץ קטורה (  – 1123שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ קטורה בסך ₪ 3,/28,7/5
סה"כ תב"ר ₪ 13,622,2/5
החלטה :מאושר.

רשמה :רונית אוסמו
מאשר________:
חנן גינת ,ראש המועצה
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