פרוטוקול מליאה מס' /002/
מישיבת מליאת המועצה מיום 22.0.2/2/
שהתקיימה ב ZOOM
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 ,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 ,אסף הולצר – קיבוץ סמר
חסרים:
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר רו"ח – גזברית , ,סמדר אוחיון אזואלוס –
מנהלת לשכת ראש המועצה ,עו"ד שחר בן עמי – יועץ משפטי ,שרון ארובס -ראש צוות תקשורת
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש מועצה על ההתנהלות בחבל אילות ברמה היישובית והאזורית
 .2משבר הקורונה -שיח ותחילת חשיבה ליום שאחרי
 .3האכיפה והפיקוח -העלאת שאלות הקשורות להתנהלות במצב החדש שנוצר
 .4אישור פרוטוקול הנהלה מס' 22022
 .5אישור פרוטוקול מליאה מס' 22022
 .6אישור דוח רבעון רביעי 2212
 .7אישור תב"רים
 .1עדכוני ראש המועצה:
פרויקט בית קטן בערבה -שלב א' הכולל  02בתים שהוקמו בחבל הסתיים .שלב ב' יחל
בחודשים הקרובים.
פיתוח אגם תמנע -ב  ,13.3.2222פקדה את אזורנו סערה קשה שהביאה איתה שיטפון גדול,
שאיפשר לנו לבחון את אזורי ההצפה ואת נושא הסדרת הניקוז העומד על הפרק.
נזקי אירוע הסופה בתמנע נאמדים בכ 152,222 -שקלים .מימון הנזקים בשיתוף רשות ניקוז
ערבה וקק"ל .באילת היו נזקים כבדים מאוד בחופים.
בית הספר החדש -המעבר לבית הספר החדש "נוף אדום" התבצע .בית הספר היסודי
מעלה שחרות נסגר .כרגע בשל המצב ,אין לימודים.
המבנה החדש גמור ,למעט עבודות חשמל .מקווים לקבל את האישורים הנדרשים על מנת
להמשיך בעבודה.
אולם הספורט החדש מתקדם מהר מהמתוכנן .בקצב הזה ,יתכן והבנייה תושלם תוך חודש.
מרכז ה  HUBחבל אילות -מבוצעות עבודות להשלמת פיתוח המרחב שליד ה .HUB
רויטל -כרגע עוסקים בהגשת הבקשה למימון למשרד נגב גליל ,בכדי להשיב את הכספים
שהושקעו ב  .HUBהתקציב לפרויקט ברובו מקק"ל ומהחברה הכלכלית.
 .2משבר הקורונה
המשבר כלל עולמי קשה .מעבר לפגיעה הבריאותית ,ישנה פגיעה קשה בכלכלה .הצוות
הרפואי מעדכן לפחות פעמיים ביום את תמונת המצב הבריאותית .תודה ענקית לצוות
הרפואי שעובד ללא לאות.
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משבר הקורונה הביא איתו הרבה יוזמות מבורכות ,והציף גם צדדים חיוביים ברמה
הקהילתית והחינוכית.
חוויית השינוי הרגשי של התושבים משמעותית מאוד ,היא נעה בציר הזמן ,על מנעד רגשות
(מצורף גרף המשקף מצב זה).
תכנית עבודה -המועצה עובדת באופן רציף ושוטף מול פיקוד העורף ,מיכאל כהן -מפקד
היקל"ר ,אל"מ שמוליק יחזקל -מפקד הנפה ובשיתוף עם משטרת אילת והאוגדה.
על פי דרישת פיקוד העורף,אנו עובדים על תוכנית העבודה שלנו כרשות במצב הסגר,
הכוללת תרחישים שונים .היעד המרכזי שלנו הוא לדאוג לרציפות תפקודית ברכיבים
השונים .אנו מקפידים לפרסם באתר כל מידע חדש ומהימן שמתפרסם ,ושומרים על תמונת
מצב עדכנית .אתמול התקבל אישור לנגישות המידע של משרד הבריאות ,מעתה נוכל לעשות
הצלבות באינפורמציה ובהנחיות.
הרכיב הקהילתי -חבל אילות -קהילה של קהילות! אנו עורכים באופן שוטף ,מפגשים של
מנהלי מכלולים ,רכזי צח"י של הישובים ,מנהלי הקהילות ,כדי לשתף ולשמור על רצף
תפקודי .ראש המועצה רואה חשיבות רבה וחובה שלו לתמוך במנהלי הקהילות ודרכם,
לתמוך בתושבים.
בנושא הכלכלי -מפגש עם רכזי המשקים ,לשיח על ההשלכות הכלכליות הקשות של
האירוע.
הרכיב החינוכי -צוות החינוך הפורמאלי (יסודי ותיכון) ,עושה עבודה מצוינת .מעבר
ללמידה ,מספקת שיטה זו גם עיסוק מבורך בימים של סגר בבתים.
למידה בלתי פורמאלית -מרוכזת ע"י המתנ"ס.
הרכיב הכלכלי -המשבר כרגע גדול מאוד" .הפצצה" הכלכלית פגעה אישית ויישובית,
בעיקר בתחום התיירות והעסקים העצמאיים .הנושא יעסיק אותנו רבות אחרי המשבר.
הרכיב התקשורתי -חשובה מאוד התקשורת החוצה ופנימה לתוך חבל אילות.
שרון ארובס משמש בשעת חירום כמנהל מכלול המידע ,איתי שני -דובר לשעת חרום ,זוהר
רוטבליט -מנהלת שירותים דיגיטליים ואחראית הפצת מידע ,גל נקדימון -על הניוזלטר.
ערוצי התקשורת הקיימים ,כוללים את אתר המועצה ,מוקד המידע ,הודעות ווטסאפ
יישוביות ,וקבוצת פייסבוק חדשה .המידע עובר אימות ,סגנון והתאמה .צוות התקשורת
פתוח להצעות ורעיונות.
היערכות לסגר -במידה ונעבור שלב ,יש לקחת בחשבון שיהיו מחסומים .אי לכך ,נעשתה
חלוקה לקבוצות פעילות בתחום החקלאות .כרגע ישנה אי בהירות בכל הנוגע לפעילות
החקלאית .אנו שוקדים על קבלת אישורי מעבר לחקלאים.
היום שאחרי -נושא חשוב שעומד על הפרק .המצב ייצר למעלה מ  722אלף מובטלים
במדינה .בחזרה לשגרה נעסוק ברמה הלאומית ,ברמת המליאה וברמה העסקית והפרטית,
לאותם רכיבים הקשורים למשרדי הממשלה והגופים המלווים (קק"ל ,החטיבה
להתיישבות) .יש לחסוך בהוצאות כעת ,על מנת שנגיע ליום שאחרי במצב האופטימאלי
ביותר .בימים אלה עובדים על גביית מקסימום ממשרדי הממשלה ,כספים שלא בטוח
שנוכל לקבל לאחר המשבר.
תוכניות בינוניות וארוכות טווח -חנן ורויטל ,יחד עם החברה הכלכלית ישבו יחד על
תוכניות אלה .מנהלי הקהילות צריכים לחשוב על הנושא מבחינה קהילתית.
אין ספק שהמצב ישנה לנו את סדר היום לטווח הארוך ,ולתקופה ארוכה.
תשלומי הארנונה -רויטל -חבילת הצעדים שפרסם משרד האוצר ,מתייחסת לתשלומי
ארנונה עסקית בלבד ,לתקופה של מרץ -אפריל  .2222על פי ההנחיה ,התשלום הנדחה
ישולם בתוספת הפרשי הצמדה ,אך ללא תוספת ריבית פיגורים.
על פי הנחיות משרד הפנים ,המועצה אינה רשאית לשקול הנחות0דחיית ארנונה למשקי
בית ,אלא לעסקים בלבד .אולם בתקופה זו ,המועצה לא תפעיל אכיפה מנהלית כלפי
החייבים.
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תושבים הנכנסים תחת קטגוריית "נזקק" (אדם אשר נגרמה לו הרעה ממשית במצב
הבריאותי או הכלכלי) ,ואשר נפגעו באופן מוכח מהמשבר ,רשאים להגיש בקשה להנחה
לוועדת ההנחות ,שתדון בכובד ראש בכל מקרה שיוגש.
נכון להיום ,זהו המנגנון היחיד המאפשר למועצה לשקול מתן הנחה בארנונה לתושבים.
מכתב מסודר בנושא זה ייצא לכלל התושבים.
לאירוע השלכות כלכליות משמעותיות ברמה הפרטנית והיישובית .רויטל וחנן יגבשו הצעה
אותה תוביל המועצה ,בכפוף להנחיות משרד הפנים.
 .0האכיפה והפיקוח
בשיח עם רכזי צח"י ומנהלי הקהילות עולה השאלה ,האם עלינו לאשר לכל יישוב לאכוף
הנחיות נוספות ,כדי להגן על התושבים.
הדס  -המדינה העבירה למועצה אפשרות לבצע אכיפה בישובים ,בכל הנוגע לשמירה על
ההנחיות של :אי הפרת בידוד ,דיווח על בידוד ,איסור על הפעלת עסק ,איסור שהייה
במקומות ציבוריים.
אסתי פדרמן -יש לעשות מיפוי בישובים ולטפל רק במקומות בהם ישנה בעיה.
דובי גולדמן -ישנה בעיה של אכיפת בתי עסק בתוך הישובים .במידה ויוחלט על אכיפה ,יש
לבחון את המדיניות שתקבע.
אלון שמי -האכיפה צריכה להיות לפי בקשת הישוב.
עופר צעירי -המסר חייב להיות אחיד ,ישנם צווים והרשות לא יכולה לתת הקלות ,בפועל
יש לפעול בעצימת עין קלה.
הדס -כל עוד אין פנייה מתושב או מהנהלת היישוב ,לא ניכנס לישובים .במידה ותהיה
פנייה ,נדרוש את טיפול ההנהלה ,אם לא יטופל ,תתבצע אכיפה  ,בתאום מול מנהל
הקהילה .מבחינת המועצה ,התקהלויות אינן נכונות ואינן ראויות .אנו נציע לישובים על פי
דרישתם ,אכיפה ותמיכה .הדס תוציא לתושבים מכתב ברור בנושא האכיפה.
יהודה סלומון וניר מאיר ,מטפלים בנושא ההבהרה בכל הנוגע לתקנות שמוציאה המדינה.
תפקידה של המועצה כמובילה ומתכללת -מתן שרות לתושב ,המבטיח רציפות תפקודית,
כגון -פינוי פסולת ,תברואה ,בריאות .בהתאם לזאת ,נבחרו העובדים החיוניים.
מנהלי המכלולים נפגשים און ליין ומתעדכנים מול ההנחיות.
רכזי צח"י של הישובים -עומדים בקשר שוטף עם המועצה.
כמו כן ,החברה הכלכלית מועצת החינוך הפורמאלי והחינוך הבלתי פורמאלי (מתנ"ס).
חלוקת תחומי האחריות במועצה לתקופת החרום:
הדס שפירא -ראש מטה חירום  -מנהלת המכלולים.
חנן גינת -אחראי על כל הקשרים כלפי חוץ ועל הקשר מול מנהלי הקהילות.
רויטל טריפלר -מטפלת ברכיבים הכספיים.
לגבי ההמשך -כרגע לא ידוע מה יהיה ומתי נתחיל לחזור לשגרה .אנו כפופים להחלטות
הממשלה ,ולמה שיקרה במדינה .ברור הוא ,שלפחות עד  1204לא יהיה שיפור בכל הנוגע
ליציאה מהסגר.
 .4אישור פרוטוקול הנהלה מס' /202/
החלטה :מאושר
 .5אישור פרוטוקול מליאה מס' /202/
החלטה :מאושר
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 .6דו"ח כספי רבעון רביעי  -2/12הציגה רויטל טריפלר רו"ח  -גזברית
הוצג הדוח הכספי לרבעון ארבע של שנת הכספים  .2212הדו"ח אינו מבוקר .הדו"ח הוגש
למשרד הפנים .על פי חוק ,הדו"ח הלא מבוקר יאושר על פי ביצוע והערכות לסיום הרבעון
הרביעי  .הדוח מסתיים בעודף של כ  4.5מיליון . ₪רויטל נתנה ה הסברים לשאלות שעלו
בדיון .
החלטה :מאושר
.7
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

אישור תבר"ים
שיפוץ מבנה שירותים חברתיים ( – 1151חדש )
הקצבת משרד הרווחה בסך ₪ 222,222
השתת' חברה כלכלית בסך ₪ 22,224
סה"כ תב"ר ₪ 222,224
החלטה :מאושר
פיתוח נופי סביב מו"פ אזורי ( – 1/00שינוי )
הגדלת השתת' חברה כלכלית בסך ₪ 141,222
סה"כ תב"ר ₪ 1,120,302
החלטה :מאושר
הקמת ביה"ס יסודי חדש (  – 202שינוי )
הגדלה מקרן חלף היטל השבחה בסך ₪ 2,022,222
סה"כ תב"ר ₪ 36,252,222
אישור מיוחד של התב"ר באמצעות מייל
 12בעד 1 ,נגד 3 ,נמנעים
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ קטורה ( – 11/0שינוי )
הגדלת השתת' משרד השיכון בסך ₪ 1,212,522
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 22,122,472
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ יטבתה (– 11/7שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 2,622,565
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ סמר ( – 11/6שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 4,666,452
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ יהל ( – 11/5שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 1,023,227
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ נאות סמדר ( – 11/4שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 3,135,121
החלטה :מאושר
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ט .תשתיות ובתים בקיבוץ אליפז ( – 1/51שינוי )
הגדלת השתת' בעלים קיבוץ אליפז בסך ₪ 316,252
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 7,063,767
החלטה :מאושר
י.

יא.

יב.

יג.

תשתיות ובתים בקיבוץ לוטן ( – 1/55שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 2,172,172
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ גרופית (– 1/52שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 5,224,355
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ אילות (  – 1/42שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 13,224,742
החלטה :מאושר
תשתיות ובתים בקיבוץ נווה חריף (  – 1/56שינוי )
השתת' תקציב רגיל ( תקציב  )2222בסך ₪ 17,222
סה"כ תב"ר ₪ 4,202,742
החלטה :מאושר

רשמה :סמדר אוחיון אזואלוס
מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה

מועצה אזורית חבל אילות  -הערבה הדרומית
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