פרוטוקול מליאה מס' 5091/
מישיבת מליאת המועצה מיום 119091/
שהתקיימה בקיבוץ נאות סמדר
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר
יהודה קרן – קיבוץ אילות
אליאור אלון – באר אורה
דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן
דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה
גיל בסין – קיבוץ גרופית
מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה
אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר
עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף
אסף הולצר – קיבוץ סמר
חסרים:
אמנון שמעוני – קיבוץ יהל
יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה
גולן שמואל – שחרות
אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז
משתתפים:
הדס שפירא – מנכ"לית ,רחל חרפוף – גזברית ,עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי ,רונית בוהדנה –
תקציבאית ,רונית אוסמו – ראש לשכת ראש המועצה ,עוזי שפילברג – יועץ ,דורון אלפסי – מנהל מח'
תברואה ,איתי שני – איכות הסביבה ,אהוד קוגלר – קיבוץ סמר ,מימי סגל – קיבוץ קטורה ,אילון
בדיל – קיבוץ לוטן ואליפז ,טל כהן – בסיס עובדה
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' 3091/
 .0אישור פרוטוקולי מליאה מס' 3491/ ,3091/
 .4מימון תשלומי הקמת מערכת הקולחין האזורית – מציג עוזי שפילברג
 .5אישור חברי ועדת ביקורת בועדים המקומיים  :נאות סמדר ,לוטן וקטורה
 .6אישור רשימת מחזיקי כרטיס מרכבה
 .7דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 2312ועד מקומי גרופית
 .2דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 2312ועד מקומי אילות
 ./עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 231/ועד מקומי גרופית
 .13עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 231/ועד מקומי אילות
 .11עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 231/ועד מקומי יטבתה
 .12עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 231/ועד מקומי לוטן
 .10פטור מארנונה למוסד מתנדב
 .14אישור תב"רים של המועצה

אלון שמי נתן סקירה אודות קיבוץ נאות סמדר וערך תצפית על חלקי הישוב השונים .תודה לאלון על
האירוח.
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.1

עדכוני ראש המועצה
חנן עדכן את חברי המליאה בנושאים הבאים:
 ביקור גיורא שחם ,מנהל רשות המים – יש צורך בטיפול בנושא המים לחבל אילות
 פסח מוצלח בתמנע וגידול בכניסות
 חגיגת יום העצמאות בתמנע – אירוע מוצלח
 בית קטן בערבה – פלורנסיה מונתה להיות מנהלת הפרויקט ,הן על הרכיב הכלכלי והן על
התכנוני.
 ביקור הנהלת התק"צ
 סיום עונת כדורסל וכדוריד מוצלחים .אורן אלמוג מסיים את תפקידו.
 טקס מרשים בבית הספר לציון יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה
 בתי קברות בחבל אילות – כחלק מדרישת משרד הדתות ,המועצה נערכת לטיפול ברישוי בתי
הקברות בישובים .אורי מהנדסה מטפל מול הישובים.
 לקראת מעבר משרדי התחנה הפסיכולוגית והשרותים החברתיים מיטבתה
 מפגשי מליאה – לאור בקשת חברי המליאה ,ישיבות המליאה יקוצרו ,אולם יתווספו עוד
ישיבות מליאה .הנושא יעלה לדיון והחלטה במליאה הבאה.

.1

אישור פרוטוקול הנהלה מס' 5091/
החלטה :מאושר.

.0

אישור פרוטוקולי מליאה מס' 5091/ ,5091/
החלטה :מאושר.

.0

מימון תשלומי הקמת מערכת הקולחין האזורית (הציגו עוזי שפילברג וחנן גינת)
עלות הקמת מערכת הביוב האזורית הכוללת את הקמת המט"ש האזורי ביטבתה ומערכות
ההולכה מהקיבוצים הצפוניים :לוטן-קטורה-גרופית-יטבתה ,ומהקיבוצים הדרומיים :אליפז
וסמר יחד עם הצרכנים במרכז האזורי ,מסתכמת ב 75-מלש"ח .מהם  70%מענק למט"ש (כ22-
מלש"ח) ו /3%-מענק (כ 03-מלש"ח) למערכות ההולכה.
יתרת העלות בסך  17מלש"ח המהווה את ההשתתפות העצמית תוטל על בעלי הנכסים צרכני
הביוב ,מהם  25%על בעלי הנכסים הקיימים שהם כ 14.5-מלש"ח ו 15%-על בעלי הנכסים
החדשים שיצטרפו בעתיד וישתתפו במימון.
בפני מליאת המועצה מוצגת הצעה פרוגרסיבית להתפלגות תשלומי ההקמה בסך כ 14.5-מלש"ח
שיוטלו על בעלי הנכסים הקיימים ופריסת התשלומים ,לאחר שנדונה בהנהלת המועצה ,והוצגה
בפני  6הישובים.
נערך דיון במסגרתו ניתן מענה לשאלות ,כגון:
 מקור נתוני מדידת השטחים וחישוב ספיקות הביוב
 שיטת החישוב
 חלופות לאופן החישוב
 חיוב בעלי נכסים9צרכנים עתידיים
החלטה :הנושא יעלה לדיון נוסף בהנהלת המועצה ב 1.1.151/-ולאחר מכן לדיון נוסף וקבלת
החלטה במליאה הבאה .חברי המליאה נדרשים להציג ולהעביר הערות9תיקונים9השגות עד ה-
.1/90

.0

אישור חברי ועדת ביקורת בועדים המקומיים נאות סמדר ,לוטן וקטורה (הציגה הדס שפירא)
החלטה :אושרו חברי ועדת ביקורת ,כדלקמן:
 ועד מקומי נאות סמדר – יו"ר אסטל בילר ,שבי סוקל ,מוניקה קליין
 ועד מקומי לוטן – חוליו סיינץ ,מייק ניצן ,תמיר טיקוצינסקי
 ועד מקומי קטורה – לאה קיימן רוזנצוויג ,יורם הופמן ,דניאל הופמן

.1

אישור רשימת מחזיקי כרטיס מרכבה (הציגה רחל חרפוף)
הוצגה רשימה מעודכנת ומתוקנת של מחזיקי כרטיס מרכבה (מצורף).
החלטה :מאושר.
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.7

דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 1512ועד מקומי גרופית (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג דו"ח כספי מבוקר לשנת  2312של ועד מקומי גרופית.
החלטה :מאושר.

.2

דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 1512ועד מקומי אילות (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג דו"ח כספי מבוקר לשנת  2312של ועד מקומי אילות.
החלטה :מאושר.

./

עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 151/ועד מקומי גרופית (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לתקציב לשנת  231/של ועד מקומי גרופית .התקציב
מסתכם ב.₪ 1,324,224-
החלטה :מאושר.

 .15עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 151/ועד מקומי אילות (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לתקציב לשנת  231/של ועד מקומי אילות .התקציב
מסתכם ב.₪ 1,251,236-
החלטה :מאושר.
 .11עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 151/ועד מקומי יטבתה (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לתקציב לשנת  231/של ועד מקומי יטבתה .התקציב
מסתכם ב.₪ 2,322,//2--
החלטה :מאושר.
 .11עדכון מס'  1לתקציב לשנת  – 151/ועד מקומי לוטן (הציגה רחל חרפוף)
בפני חברי המליאה הוצג עדכון מס'  1לתקציב לשנת  231/של ועד מקומי לוטן .התקציב
מסתכם ב.₪ 573,/35--
החלטה :מאושר.
 .10פטור מארנונה למוסד מתנדב (הציגה רחל חרפוף)
בהתאם להחלטת מ .הפנים  ,ניתן להעניק פטור חלקי מארנונה ל"מוסד מתנדב לשרות
הציבור" .נתקבלו מס' בקשות שתבדקנה ותועברנה לאישור המליאה.
 .10אישור תב"רים של המועצה:
א .תשתיות ובתים בקיבוץ אילות ( -134/שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ אילות בסך ₪ 6,067,642
סה"כ תב"ר ₪ 12,171,742
החלטה :מאושר.
ב .השלמת סינגל אופניים (  -1304שינוי )
הגדלת הקצבת משרד התיירות בסך ₪ 7,015,333
הגדלת השתת' חברה כלכלית בסך ₪ 0,105,333
סה"כ תב"ר בסך ₪ 12,502,555
החלטה :מאושר.
ג .סבסוד ל 23-יח"ד בנאות סמדר (  -1336שינוי )
הגדלת הקצבת משרד השיכון בסך ₪ 1,313,333
סה"כ תב"ר ₪ 4,466,333
החלטה :מאושר.
רשמה :רונית אוסמו
מאשר________:
חנן גינת ,ראש המועצה
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