פרוטוקול מליאה מס' /202/
מישיבת מליאת המועצה מיום 220202/2/
שהתקיימה באליפז
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר
אמנון שמעוני – קיבוץ יהל
יהודה קרן – קיבוץ אילות
אליאור אלון – באר אורה
יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה
דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה
גיל בסין – קיבוץ גרופית
מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה
אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז
אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר
אסף הולצר – קיבוץ סמר
חסרים:
דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן
עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף
גולן שמואל – שחרות
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר –גזברית ,יוני פרג'ון – מהנדס ,אופיר לוי-
מהנדס המועצה החדש ,אינגריד הוג -הנדסה ,איריס דניאלי -מנכ"לית החברה הכלכלית ,איתי שני
– איכות הסביבה ,רחלי רוזט – באר-אורה ,אליאור אלון -באר אורה ,ערבה בן יתח -אליפז ,אסף
אדמון – איכות הסביבה אילת אילות ,עו"ד רן דרוק -יועץ משפטי ,סמדר אוחיון – ראש לשכת ראש
המועצה.
על סדר היום:
 .1הצגת קיבוץ אליפז
 .2עדכונים מראש המועצה
 .3אישור פרוטוקול הנהלה מס' 11021
 .4אישור פרוטוקול מליאה מס' 11021
 .5סנכרון בין תוכניות אב לטווח הארוך – חקלאות ,תיירות ,שטחים פתוחים ,אנרגיה
 .6אישור נסיעת חנן גינת וריצ'רד סאמרס לארה"ב
 .7אישור רונית אוסמו כנציגת המועצה באשכול נגב מזרחי
 .8אישור תב"רים – מצורפת טבלה מפורטת
 .1הצגת קיבוץ אליפז
קהילת אליפז -מונה  55חברים ,שנת  2121תסתיים עם  67חברים (קליטת  4משפחות
חדשות) ,הצפי ל  75 -2121חברים.
הקהילה מגובשת ומבוקשת ,עם אתגרי צמיחה ועיצוב הדימוי החברתי .האתגר המשמעותי
ביותר כרגע הוא הרחבת פרויקט הקמת הבתים בקיבוץ .שלב א' שכלל  11בתים הסתיים,
מצפים להמשיך לשלב ב' .אתגר נוסף -פיתוח העסקים לכיוון התיירות.
 .2עדכונים מראש המועצה
אופיר לוי ,מונה לתפקיד מהנדס המועצה החדש ,יחליף את יוני פרג'ון  ,נמצאים בתהליך
חפיפה בחודשים הקרובים.
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אירועי ספורט בחבל:
 מרוץ תמנע השני התקיים בשבוע שעבר ,בהשתתפות חברי ההנהלה.
 בשבוע שעבר נחנך השחב"ק בבאר אורה
 טורניר הכדורגל בשיטת הליגה וטורניר פיני.
"שבילים בערבה" 151 -המשתתפים יצאו לטיול באזור עובדה ,ב  4מסלולים.
משחק הרביעיות ,במימון המועצה בשיתוף עם מו"פ מדבר ורט"ג ,חולק כמתנה לטו' בשבט
לכל תושבי החבל.
"סמארטון  -"2/2/התקיים בתמנע בפעם השישית ,באחריות החברה הכלכלית .השנה
השתתפו  361רוכבים מאירופה ,יצא טיול משפחות בשטח ,האירוע זכה להצלחה רבה.
ביקור של משרד התיירות בתמנע -ביקרו בשטח המלון בתמנע ,בערב הוזמנו לאירוע
מרשים .הביקור חשוב לקידום פיתוח התיירות בתמנע ,במסגרת החלטת הממשלה לפיתוח
התיירות באזור ,בעקבות סגירת שדה דב.
"אמנת השירות" -אמנה המרכזת את מערך השירותים בחבל אילות ,החוברת הדיגיטלית
פורסמה באתר המועצה ובווטסאפ תושבים .בהמשך יודפסו  211עותקים שיחולקו למנהלי
הקהילות והמחלקות .לאחר שינויים ,ודיוקים ,תישקל האפשרות להדפסת עותקים נוספים
לחלוקה.
האמנה כוללת את הצגת המועצה :חזון ,מבנה ארגוני ,יחסי הגומלין בין המועצה לישובים,
וועדים ,תפקידי ההנהלה ,ומידע מפורט וברור על שרותי המחלקות השונות -תחום השרות
של המחלקה ,הנושאים שבאחריות המועצה ,אחריות היישוב ועלויות השירותים לישובים
ולתושבים.
מיתוג חדש למועצה  -משפחת יעלי ,משפחת יעלים מאוירת נבחרה למיתוג המועצה.
משפחת היעלים תשמש כסמל ותוביל בכל פרסומי המועצה .המיתוג נכנס בחוברת אמנת
השירות ובספר החדש שיצא" -סיפורי החבל".
שיח עם משרד הביטחון בנושא התשלום לפינוי הפסולת של בסיסי צה"ל  -בשבוע שעבר
הגיעו בכירי נציגי משרד הביטחון לסיור באזור ,כדי לראות מה קורה בפועל בכל הנוגע
לפסולת של בסיסי צה"ל ועל מנת לקדם החלטות .השיח מתנקז לשאלה ,כיצד מתייחסים
לבסיסים בכל הנוגע לשירות פינוי הפסולת .אנו מכוונים להחלטה שתגדיר את השירות
שניתן לבסיסים כעסק פרטי ולא כתושבים.
בפגישה שהתקיימה הוצעו  2חלופות –  .1הפסקת פינוי המועצה בבסיסי צה"ל שבשטחה.
 .2המשך פינוי על ידי המועצה ועל פי תנאיה .3 .עסקת חבילה שכוללת אחריות מלאה של
המועצה על פינוי פסולת מעורבת ומוצקה מכל השטחים ,בהתאם לצורך וללא הגבלה.
כמובן שלכל חלופה עלות משלה .האפשרות המועדפת עלינו היא חלופה  ,3המבטיחה לנו
סכום משמעותי של  411,111שקלים לחודש ,ואשר מאפשרת לנו להדביק סכום לא מבוטל
מהסכום של  21מליון  ₪שיקוזזו למועצה באופן הדרגתי בגין ביטול "עיר עולים" .אנו
עדיין נמצאים במו"מ למציאת פתרון הולם לסוגיה.
ביום רביעי הקרוב ,תובא הצעה למרכזי המשקים ,בנושא חיוב פינוי פסולת חקלאית.
הטבות חדשות לתושבי החבל בתחבורה הציבורית -הנושא מרוכז על ידי רונית אוסמו,
במסגרת תפקידה כמנהלת קשרי קהילה .ההטבה תקפה החל מ 2.2.21 -ועד ,31.12.2122
תושבי החבל הטסים לנתב"ג ייהנו מנסיעה חינם בתחבורה הציבורית (אוטובוסים ורכבות),
בתוך טבעת תל אביב .כמו כן ,ייהנו מתעריף מוזל לכרטיס תלת יומי בקו אילת -אילת
ובחזרה ,כולל נסיעה בטבעת העיר אילת ות"א .הפרטים באתר המועצה.
קידום המרפאה -במסגרת התקציב שהתקבל מהחלטת הממשלה לתמיכה בשירותי
הבריאות באזורנו ,בעקבות סגירת שדה דב ,יקודמו הפרויקטים הבאים:
 הרחבת המרפאה בחדר ,בגודל של  41מ"ר
 הרחבה גדולה של המרפאה -תוספת קומה ( 251-311מ"ר) ,מתוך התקציב שהוקצה
לחבל בעקבות פינוי שדה דב
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 4 גניקולוגים בכירים כבר הוכנסו לפעילות והחלו לתת שירות במרפאה
בעקבות בהלת הקורונה ,בגין קבוצת הקוריאנים שהסתובבה בארץ וביקרה בתמנע,
הוציאה המרפאה מכתב רשמי עם הנחיות ברורות ומפורטות לתושבים.
מרכז המוסיקה -בשלב ראשוני ,ישולבו מבנים יבילים המתפנים מבה"ס .לפי דרישות פיקוד
העורף ,מתוכננים מרחב מוגן ואזור התקהלות.
אולם הספורט האזורי -יהיה מוכן ב .1.6.2121
פרויקט "נעים להכיר" 21 :עובדים אירחו והתארחו בפרוייקט .מטרתו ,הכרת העבודה
השוטפת אחד של השני ובעיקר לאפשר יצירת קשרים אישיים בין אנשים בתפקידים שונים,
העמקת ההיכרות וקירוב לבבות .בתחילת המפגש מלאו המשתתפים שאלון מקוון של
ציפיות ,חששות וכדו' ,בסוף המפגש מלאו רשמים וחוויות .הפרויקט סומן כהצלחה גדולה
והוא יפתח לסבב נוסף ב ,11-150502121 -בפורמט שונה מורחב ,הכולל את כלל גופי הסמך
של המועצה .בנובמבר יצורפו גם כלל התושבים ,עובדי המועצה ועובדי החבל.
פרויקט "טעים להכיר" -יוזמה של צוות המקפצה ,המציע העברת משלוחי מנות בפורים
בין תושבי החבל .נקבע כי עלות החבילה תהיה עד  ,₪ 51כולל מכתב שמספר על המשפחה
שמגישה את המשלוח .ההרשמה לפרויקט ,דרך אתר המועצה.
יום הארכיון -נורית גורן ארכיונאית המועצה ,יזמה את יום הארכיון הראשון במועצה ,אליו
הוזמנו כל תושבי החבל .ביום זה הגיעו מיטב הארכיונאים מכל הארץ ,התוכנית כללה
הרצאות ,לימודים ומפגש חוויתי .בסוף היום חולק לכל בית אב ,הספר "סיפורי החבל".
מפגשי ערב בישובים -סבב מפגשי הערב של חנן והדס בישובים החל בחודש ינואר .
התקיימו  3מפגשים ,באילות ,בקטורה ובנאות סמדר .מטרת המפגש – הצגת נתונים על
המועצה ,קיום שיח המאפשר לתושבים להעלות נושאים ושאלות הקשורים במועצה ותאום
ציפיות .יש לעודד את התושבים להגיע למפגש ,הדבר חשוב לחיזוק הקשר בין הישובים
למועצה.
היערכות לבחירות -חשוב מאוד לעודד את התושבים בכל ישובי החבל ללכת ולהצביע.
נציגי כחול לבן מתכננים להגיע לביקור נוסף בחבל ביום חמישי הקרוב ,מבקשים להיפגש
בשטח פתוח עם חקלאים ותושבים .פרטים יועברו למזכירי הישובים.
מחר יתקיים כנס המועצות -חנן ישתתף בכנס .על פי התוכנייה ,יוקדש הכנס כולו
לפוליטיקה ,נוכחותנו בכנס חשובה.
אישור הרלב"ד -בשבוע שעבר התקיים סיור של הרלב"ד בחבל .נבחנה התנהלות המועצה
בכל הקשור לתמרור ותנועה .נבדקה התאמת התוכניות למצב בשטח.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס' /102/
החלטה -מאושר
 .4אישור פרוטוקול מליאה מס' /102/
החלטה -מאושר
 .5אישור נסיעת חנן גינת וריצ'רד סאמרס לארה"ב -מפגש עם תורמים JNF
החלטה -מאושר
 .6אישור חבר המליאה מרסל דבאווי –ממלא מקום ראש המועצה בתקופת העדרותו -נסיעה
בשליחות לארה"ב
החלטה -מאושר
 .7אישור רונית אוסמו כנציגת המועצה באשכול נגב מזרחי
החלטה -מאושר
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 .8סנכרון בין תוכניות אב– מבט תכנוני לטווח הארוך.
היעד המרכזי העומד בראש התוכנית ,הוא  -צמיחה דמוגרפית.
הגדלת אוכלוסיית החבל ב  ,11%עד סוף  .2121עד שנת  7111 - 2123תושבים ,עד -2131
 11111תושבים.
שטח המועצה מתחלק ל  45%שמורות טבע מוכרזות 65% ,שטחי אש.
התוכניות לטווח ארוך יאפשרו לנו בשנים הקרובות לפתח ,לצמוח וגם לשמור .עלינו לסנכרן
בין התוכניות השונות .ניהול נכון אפשרי הן בתחום ההתיישבות והן בשטחים הראויים
לשימור .להלן ארבעת תוכניות האב:
פרוגרמה חקלאית -הפרוגרמה החקלאית אושרה במרץ  .2115מטרתה -בדיקת הרחבת
הפעילות החקלאית ,ע"י יצירת בנק קרקעות בהיקף של כ 55,111 -דונם ,המתאימים
מבחינת התאמת השטח ,התשתיות וההיבטים האקולוגים .בבסיס הפרוגרמה עומדת
העובדה שכלכלת רוב הישובים מתבססת בעיקר על חקלאות.
הכשרת השטחים והפיכתם לשטחים חקלאיים מחולקת לשלבים ולטווחי מימוש אפשרי.
הוועדה הבוחנת את הבקשות מרוכזת ע"י אבי רמות .הוועדה אחראית לבחון את הקרקע
על כל היבטיה -סוג הקרקע ,זמינות המים ,רכיבים סביבתיים ועוד ,ולאשר את הפיכתה
לקרקע חקלאית בהתאם .בבקשת שטחים שאינם נמצאים בפרוגרמה ,הדבר דורש דיון
נפרד .התהליך מחייב קשר עם תוכנית האב לשטחים פתוחים ,שם מופיע התהליך לקבלת
השטח.
תוכנית אב לשטחים פתוחים -מציג איתי שני :התוכנית כוללת תכנון כולל של השטח
הנרחב של המועצה ,וסנכרון נכון בין שטחים פתוחים לשטחים לשימוש אדם.
וועדת שטחים פתוחים נוגעת בתחומים רבים מלבד החקלאות .היא עוסקת גם בקהילה,
בטחון ,תיירות ,פיתוח .המועצה פועלת בתהליכי תכנון וניהול שטחים פתוחים במרחב
כיוזמת ומגיבה .הפעילות מתקיימת במעגלים השונים -מועצה ,מרחב המועצה ,ממשקים
אזוריים ,ממשקים לאומיים וממשקים בינלאומיים.
הוועדה מתכנסת כ 3 -פעמים בשנה ,בכל וועדה מוקמים צוותים המותאמים לפרויקט שעל
הפרק.
תוכנית אב לתיירות -התיירות היא הענף המתפתח ביותר בחבל .התוכנית מתבססת על
פיתוח התיירות כמנוף לצמיחה ,תוך פיתוח ההיצע התיירותי ומיתוג חבל אילות ,בניצול
נכון של הנכסים והנופים הקיימים ועיקריה כוללים  -פיתוח תוכניות מובילות לתעדוף
תקציבי הממשלה ,יצירת פארק "תיירות מדבר" ,הקמת פארק לרכיבת אופני שטח מדברי,
הוספת  751חדרי אירוח ברמות שונות ,כמו גם ,שדרוג תשתיות התיירות בתמנע.
אנרגיה מתחדשת -בבסיס התוכנית עומד רעיון ניצול המרחב הגדול ותנאי הקרינה
המיוחדים לייצור אנרגיית שמש .שילוב צרכי הפיתוח המקומיים של החבל ,עם העובדה
שהערבה מהווה מסדרון תשתית אורכי חיוני ,מביאה לריבוי המהלכים לפיתוח תשתיות
ואנרגיה מתחדשת באזור .בבסיס עקרונות המדיניות להתוויית תשתיות בחבל אילות
עומדת השמירה על הסביבה הנופית .ברחבי החבל מותקנים כיום מתקני ייצור אנרגיה
נקייה בסך כולל של  124מגה-וואט  ,וישנם מתקני ייצור עתידיים נוספים שייצרו כ  151מגה
וואט נוספים.
המטרה -ייצור של  411מגה וואט סולארי מותקן ,כמרכיב משמעותי בכלכלת האזור
ובעמידה ביעדי הממשלה לייצור  17%מאספקת החשמל במדינת ישראל מאנרגיות
מתחדשות ,עד  .2125כמו כן ,יצירת מקומות עבודה חדשים בתחום ,שיביאו צעירים לאזור.
הדילמות בסנכרון בין תוכניות האב:
 פיתוח תיירותי במרחבים פתוחים
 תוספת שדות סולריים בשטחים פתוחים
 תוספת שמורות טבע בחבל אילות
 דרך קבלת ההחלטות בנושאים הקשורים לתוכניות האב
 האם נכון שנקדם תוכנית אב כוללנית
האתגרים להמשך הדרך:
סנכרון בין תוכניות האב לטווח הארוך -חקלאות ,תיירות ,אנרגיה ושטחים פתוחים
שילוב תוכניות לטווח הארוך בהיקף מקומי -כגון תמנע ,עצי שיטים
איזון מושכל צרכי פיתוח לצרכי שימור -בין הצמיחה הדמוגרפית ופיתוח כלכלי תואם ,לצד
שמירה על הטבע בשטחים פתוחים.
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שיח ופתרון מושכל של קונפליקטים בזיקה סביבתית -אייר פארק ,פיתוח בהר חכליל.
אלון שמי -יש להקים מנגנון מסודר למימוש התוכניות.
יפתח הופמן -תוכניות האב שהוצגו מתייחסת לכל תוכנית באופן ספציפי ,לא הוצגה תוכנית
כוללנית שתענה על הצרכים.
דובי גולדמן -חובה ללכת לכיוון תוכנית כוללנית שתעשה סדר ותהפוך אותה לתוכנית
סטטוטורית.
מרסל דבאווי -מצדד בהפיכת התוכנית לסטטוטורית ,יש לנצל את המומנטום ולא לחכות.
אסף הולצר -מצדד בתוכנית.
איתי שני -תוכנית האב באה לתת מבט רוחב על הנושאים השונים .יש להפוך את התוכנית
לסטטוטורית ,על מנת שנוכל להתקדם.
יוני פרג'ון -הצוות שיכין תוכנית מתאר כוללנית ,יכלול יועצים מכל התחומים ,נציגי ציבור
וממשלה ,שיקשרו את הכל לתוכנית אחת ,עם ההסכמות שלנו +הסכמות הממשלה.
במליאות הקרובות נציג את משמעות התוכנית הכוללנית ותוכנית האב ,נבין את המשמעות של
תוכנית מתאר.
.9
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

אישור תב"רים
תברי"ם למליאה פברואר 2121
הקמת מרכז מוזיקה (  – 1133חדש )
קרן חלף היטל השבחה בסך ₪ 1,111,111
סה"כ תב"ר ₪ 1,111,111
החלטה :מאושר
ציוד למתנדבים  – 1145 ( 2115חדש )
הקצבת משרד הפנים בסך ₪ 11,172
השתת' תקציב רגיל ( 1723111511 )2121בסך ₪ 3,151
סה"כ תב"ר ₪ 13,223
החלטה :מאושר
מכשירי קשר  – 1151 ( 2115חדש )
הקצבת משרד הפנים בסך ₪ 21,136.81
השתת' תקציב רגיל ( 1723111511 )2121בסך ₪ 6,111
סה"כ תב"ר ₪ 26,147.81
החלטה :מאושר
תכנון וביצוע תשתיות ופיתוח אז"ת תמנע (  – 575שינוי )
הגדלת הקצבת משרד הכלכלה בסך ₪ 6,711,221
סה"כ תב"ר ₪ 11,565,221
החלטה :מאושר
אירוע סיגד אזורי (  – 1138שינוי )
הקטנת הקצבת נגב גליל בסך ₪ -3,547
הקטנת השתת' מתנ"ס בסך ₪ -5,111
סה"כ תב"ר ₪ 41,453
החלטה :מאושר -נדרש אישור לסגירת תב"ר

רשמה :סמדר אוחיון
מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה
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