פרוטוקול מליאה מס' /002/
מישיבת מליאת המועצה מיום 910//02/
שהתקיימה בחדר ישיבות הגדול ובזום
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר ,אמנון שמעוני –יהל ,יהודה קרן –אילות ,אליאור אלון – באר אורה ,דניאל בורשטיין – לוטן ,גיל
בסין –גרופית ,מרסל דבאווי –קטורה ,אסף הולצר –סמר ,אסתי פדרמן –אליפז ,אלון שמי –נאות סמדר ,דובי
גולדמן –יטבתה,יפתח הופמן –יטבתה ,עופר צעירי –נווה חריף
חסרים:
גולן שמואל – שחרות
משתתפים:
הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר –גזברית ,רונית בוהדנה – תקציבאית ,עו"ד אביבה לוי  -יועצת משפטית,
סמדר אוחיון – ראש לשכת ראש המועצה ,יעקב מנשה -אכיפה ורישוי עסקים ,דורון אלפסי – מנהל תברואה
על סדר היום:
 .1עדכוני ראש מועצה והיערכות בנושא הקורונה
 .2עדכון  1לתקציב
 .3רוכלות
 .4אישור צו ההנחות
 .5אישור דו"ח רבעון  1לשנת הכספים 2222
 .6אישור כספי וועדים מקומיים (גרופית ,יהל ,לוטן ,נווה חריף ,אילות ,קטורה)
 .7אישרור התב"ר -אוטובוסים
 .8אישור לפתיחת חשבון בנק ייעודי משותף למועצה ולוועד מקומי באר אורה
 .9בקשה להיתר ממשרד הפנים לאשראי עבור הלוואה ממפעל הפיס לצורך הקמת מערכות סולאריות על גגות
 .12החלטה להגשת תוכנית  -628-2815912חיבור כביש למתחם מבני ציבור ,חבל אילות
 .11אישור וועדת בטיחות בתעבורה
 .12אישור לוועדת אישור העברת מידע בין גופים ציבוריים
 .13אישור פרוטוקול הנהלה 25022
 .14אישור פרוטוקול מליאה 25022
 .15אישור תבר"ים (מצורפת טבלה)
 .9עדכוני ראש מועצה והיערכות בנושא הקורונה:
גל שני של קורונה  -לאחר תקופת התייצבות ושגרה חדשה ,עם התעצמותו של הגל השני ,חלה הידרדרות
בחוויה הרגשית שמובילה לבלבול והתעלמות .לקורונה הבריאותית ,מתווספת הקורונה הכלכלית שמטרידה
בכל הרמות ,הציבור עייף ומבולבל ,ההנחיות אינן ברורות ,הדבר מתבטא בגל גדול של מחאת המונים שעשויה
להתגבר .אנו נערכים לניהול נכון יותר של הגל השני .עלינו לפעול בנחישות ,רגישות ודיוק ובהתאם להנחיות.
המועצה פועלת בתאום עם פיקוד העורף והמשטרה ,מול מנהלי קהילות וצוותי צח"י בכל ישובי החבל ,נותנת
מענה בהסברה ואכיפה על פי צורך ובתאום עם הישובים.
ישנה הקפדה על התנהלות על פי ההנחיות ,תוך שמירה על רציפות תפקודית בכל הרכיבים ,ובעיקר בפינוי
פסולת ובתחבורה .חינוך -עדיין לא ברור מה יקרה עם מערכת החינוך -בתי הספר של החופש הגדול ,חינוך
חברתי וגני הילדים .עבודה במועצה -הפחתת נוכחות במשרדי המועצה ומעבר לעבודה מהבית ככל האפשר.
קבלת קהל -על פי הנחיית משרד הפנים ,אין קבלת קהל פרונטלית ,השירות ניתן באופן דיגיטלי או טלפוני.
במקרים חריגים בלבד ,יינתן מענה במקום ,בתאום מראש .הרציפות התפקודית נשמרת גם בשרותי המרפאה,
השרותים החברתיים ,תקשורת ,תחבורה ,עם הגופים הנלווים (מתנ"ס ,חברה כלכלית עמותת הספורט והתחנה
הפסיכולוגית) .כמו גם בפעילות התיירותית ,המופעלת בהתאם לכללים ולמגבלות.
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עסקים קדימה 252,222 -שקלים גוייסו לטובת הפרוייקט ,אותו מוביל נדב סטארק 56 .עסקים פנו ,רובם
ביקשו תמיכה בדיגיטציה לטובת השיווק .כרגע נערכים להוצאת קול קורא שני ,כאשר היעד הוא גיוס של
 ₪ 122,222נוספים.
תחבורה -החל השבוע ,תוציא המועצה פעמיים בשבוע (א ,ה') ,אוטובוס לתל אביב (הלוך ושוב) ,בעלות של 122
 ₪לכיוון ,נוער0גמלאי  . ₪ 52האוטובוס ייסע דרך כביש  ,42ייכנס לרוב הישובים .השרות יפורסם באתר
המועצה ,אמור לספק בטיחות בריאותית לתושבי החבל ,כרגע נמצא בהרצה ,במידה ויצליח נמשיך להפעילו
ותוכנס גם מערכת דיגיטלית למכירת כרטיסים.
קוויי  22,23,24ממשיכים לפעול בהתאם להנחיות .קו לילה מאילת לישובים מוקפא בשלב זה .טיסות ישראייר
ממשיכות בתדירות שלך  3טיסות ביום לכל כיוון.
עדכונים בנושא המט"ש -המט"ש החדש השלים את תקופת ההרצה .בשלב זה מי קולחין מקיבוץ יטבתה,
המחלבה המרכז האזורי וגרופית .בקרוב יחוברו לוטן וקטורה.
ישנו קושי גדול עם אי הפרדת הקש ,כנדרש ברפתות .הדבר יצר משבר במט"ש ,וישנה פגיעה במכשירי ההפעלה.
יצא מכתב לישובים בהם יש רפתות ,להיערך במיידית לטיפול קדם בהתאם להנחיות משרד הבריאות .נדרשים
בדחיפות להיערכות מתאימה ביטבתה (רפת ומחלבה) ,בקטורה (הקיבוץ ואלגאטכנולוגיס) וברפת לוטן.
המט"ש נמצא בספיקה כמעט מקסימאלית .על מנת להיערך לקליטה מדרום והצמיחה הדמוגרפית ,והכלכלית,
התחלנו בבדיקת האפשרויות להגדלה.
אגרת התפעול -בישיבות ההנהלה והמליאה באוגוסט ,יעלה רכיב אגרת התפעול .יוצג התחשיב הראשון של
העלות לקו"ב מי מט"ש במערכת האזורית כולה .החיוב יהיה בהתאם לספיקות מדודות ,ובהתאם להנחיות
רשות המים ,המחיר יהיה אחיד בכל רחבי החבל.
חיוב ראשון של האגרה ההונית למט"ש החדש ,יצא כמקדמה בסוף הקיץ .אגרת התפעול רלוונטית לכולם.
מבואה חדשה בתמנע -פארק תמנע פתוח למבקרים ,עובד יפה .אנו נמצאים בשיח עם משרד התיירות ,למימוש
התקציבים מהחלטת הממשלה לפיתוח התיירות.
התיירות בחבל אילות -מתמודדת עם תפעול ארוח תחת הגבלות בתקופת הקורונה.
ממשיכים בפיתוח המכלול התיירותי -תמנע ,אופניים ועוד.
שאלון תעסוקה -הופץ לציבור בחבל .לשאלון חשיבות רבה במיוחד לאור מצב התעסוקה במשק.
"בקצה המדבר" -בחודש יולי התפרסם גיליון בנושא תיירות .בספטמבר יצא גליון בנושא חקלאות .לאחר מכן,
בהתאם להחלטת המליאה יתקיים שיתוף הציבור.
ספורט תחרותי -הנושא מתקדם להפעלת כדורסל באולם דוביק וכדוריד באולם החדש .מחפשים מאמן חדש
לקבוצת הכדורסל .האולם החדש יימסר בסוף יולי .2222
ישנה כוונה להקים נבחרת נשים בכדוריד.
אישור אכלוס מועדון הנוער וגן הילדים בבאר אורה .המועצה בנתה את המועדון ומעבירה לשימוש הישוב.
במליאת המועצה הוחלט כי לאחר שנתיים ,ניהול החינוך לגיל הרך יעבור מהמועצה לאחריות הישוב .המועצה
נערכת לחידוש התקשרות חברת קיבוצון שמנהלת את הגיל הרך בבאר אורה לשנה נוספת.
שביתת העוס"ים -המועצה תומכת במאבק העוס"ים .הנושאים העיקריים שעולים במאבק הם השכר ,התקנים
והמוגנות .בתקופת הקורונה גדל מאוד מספר הפונים והעומס עצום .יחד עם ראשי הרשויות הועברה פנייה
למשרדי הרווחה והאוצר ,להיענות באופן מיידי לדרישות העו"סים.
בית קטן בערבה 6 -בתים הגיעו השבוע לגרופית ,כמו גם מבנה לחברה הכלכלית.
יתושים וזבובים -בכוונת המועצה להחמיר בפיקוח ואכיפה ,כולל מתן קנסות בנושא מטרד היתושים והזבובים.
 .2עדכון  9לתקציב
רו"ח רויטל טריפלר הציגה את נתוני התקציב בהתאם לבקשת ההנהלה  .סך התקציב מסתכם ב 146,452 -אלפי
ש"ח  ,שזה גידול של  5,551אלפי ש"ח מתקציב  .2222רויטל הציגה והסבירה את השינויים (מצ"ב עדכון 1
לתקציב  .,)2222התקציבים המותנים בוטלו  .כמו כן הוצגה טבלת השכר שבה הוצג גידול של  8.32תקנים
שנובעים בעיקר משינויים במחלקת החינוך ,התקציב הכולל של השכר הופחת ב –  1,392אלפי . ₪
הגידול בתקציב הוא ברובו בעקבות רישום חשבונאי של מתן הנחת הקורונה לעסקים.
עדכון התקציב דומה לביצוע  ( 2219אינו מבוקר) .משרד הפנים טרם מינה מבקר חיצוני למועצה.
מלבד הפגיעה של החברה הכלכלית ,המועצה לא נפגעה משמעותית מהתקופה המאתגרת זו ,וזאת בשל
הפעולות הבאות:
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א .שיפוי נאות של המדינה עבור הנחת הקורונה לעסקים.
ב .עבודת הגזברות לשמירה על הרכיבים השונים.
ג .עבודת הגזברות למימוש התחייבויות כספיות ממשרדי הממשלה השונים .
החלטה:מאושר
 .3רוכלות
בהמשך להחלטת מליאה  24022מיום  ,310502222הוקם צוות מצומצם לטיפול בנושא הרוכלות .הצוות כולל 3
חברי מליאה -אסתי פדרמן ,אליאור אלון ,מרסל דבאווי  ,בנוסף להדס שפירא ,איריס דניאלי,יעקב מנשה ,שחר
בן יוסף מנהל ההתקשרויות ,משה (פקח) ,ומריה (מזכירה בתברואה).
הדס מציגה את מסמך הטיוטה שגובש להסדרת נושא הרוכלות .המסמך נבנה על בסיס נוהל שנכתב ע"י יעקב ב
 ,2212עם תוספות על פי מה שנהוג במועצות אחרות .מטרתו ,להסדיר את נושא הרוכלות במועצה ,תוך
התחשבות באינטרסים הציבוריים השונים .הדיון עלה בעקבות פנייה של מספר רוכלים ,בבקשה להפעלת פוד
טראק ,זאת על רקע המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות משבר הקורונה.
במליאה  24022מיום  ,310502222הצביעו חברי המליאה בעד אישור עקרוני להפעלת רוכלות בישובי החבל
וסוכם ,כי על המועצה לייצר מסמך המגדיר את התנאים והמגבלות להפעלת הרוכלות בחבל ,מסמך זה יעבור
תיקוף משפטי לאחר אישורו במליאה.
מסמך הטיוטה מפרט את נוהל הרוכלות שגובש  -הרוכלות מחייבת רישוי עסק ,שיינתן לשנתיים .תתאפשר
רוכלות רק בתוך היישובים ובפארק תמנע ,למעט חריגים ואירועים חד פעמיים .כל ישוב רשאי לבחור
מדיניות פרטנית ,שתאשר או תשלול את הרוכלים ,התחומים ,הימים ,השעות והמיקום ,באופן מנומק .ניתן
לתת העדפה לתושבי החבל.
בצוות המטפל בנושא ,אין הסכמה 0החלטה ,על אף שהנוהל גובש אחרי כל ההערות.
יש לקבל החלטה משותפת ,האם מתקדמים לאישור הרוכלות ,או שממתינים למליאה הבאה.
לאחר דיון בנושא ,הועלו מספר שאלות מרכזיות :האם המועצה יכולה לאשר רוכלות רק לתושבי החבל,והאם
ניתן להגביל כניסת רוכלים לישוב .יש לבחון היטב סוגיות אלה.
היועצת המשפטית ,עו"ד אביבה ,מציינת כי על פי הפסיקה ,לא ניתן לשלול רוכלות באופן גורף ,המועצה יכולה
לקבוע את הפרטים ,אולם יש לזכור כי אי אפשר לאסור על מישהו עיסוק ברוכלות ,ניתן לתת העדפה לתושבי
החבל.
לסיכום ,הוחלט כי הנושא יוחזר לצוות להתייחסות לאמירות ולסוגיות שהועלו בדיון.
כל ישב יעביר תוך שבועיים את מדיניותו בנושא הרוכלות ,תוך התייחסות למיקום ,זמנים ,סוג הרוכלות .לאחר
שיגיעו כל הנתונים תדייק הוועדה את הנוהל וההגבלות ותציג בפני המליאה הבאה מסמך מגובש.
 .4אישור צו ההנחות
החלטה:מאושר
 .5אישור דו"ח רבעון  9לשנת הכספים 2/2/
החלטה:מאושר
 .0אישור כספי וועדים מקומיים (גרופית ,יהל ,לוטן ,נווה חריף ,אילות ,קטורה)
רויטל הציגה -דוחות של הוועדים הבאים -
דוח כספי  2219קיבוץ לוטן מסתכם ב₪ 744,672 -
דוח כספי  2219קיבוץ נווה חריף מסתכם ב₪ 417,413 -
עדכון  1לתקציב  2222קיבוץ אילות מסתכם ב₪ 1,335,742 -
עדכון  1לתקציב  2222קיבוץ קטורה מסתכם ב₪ 1,495,264-
דוח כספי  2219קיבוץ גרופית מסתכם ב – ₪ 1,171,273
דוח כספי  2219קיבוץ יהל מסתכם ב₪ 1,237,222 -
החלטה:מאושר
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 ./אישרור תב"ר -אוטובוסים
אישרור בקשת תב"ר חדש ממליאה קודמת .רכישת  2אוטובוסים בהתאםם לתוכנית ,מתוקצב ע"י משרד
התחבורה.
החלטה:מאושר
 .8אישור לפתיחת חשבון בנק ייעודי משותף למועצה ולוועד מקומי באר אורה
תנאי לקבלת הכספים מק.צ.א.א .עבור הנזקים לעברונה הוא פתיחת חשבון בנק משותף עם ועד מקומי
באר אורה .
מורשי החתימה בחשבון הבנק יהיו :
קבוצה א' – רונן מור יו"ר הוועד או רחלי אלקיים רוזט מנהלת הקהילה
קבוצה ב' – ד"ר חנן גינת ראש המועצה או רויטל טריפלר רו"ח – גזברית המועצה
בכל תשלום מחשבון הבנק יהיה חותם אחד ( )1מקבוצה א' וחותם אחד( )1מקבוצה ב'.
החלטה :מאושר
 .1בקשה להיתר ממשרד הפנים לאשראי עבור הלוואה ממפעל הפיס לצורך הקמת מערכות סולאריות על
גגות
החלטה:מאושר
 .9/החלטה להגשת תוכנית  -0/8-/89519/חיבור כביש למתחם מבני ציבור ,חבל אילות
החלטה:מאושר
 .99אישור וועדת בטיחות בתעבורה
הדס מפרטת את חברי הוועדה -מצ"ב מסמך
החלטה:מאושר
 .92אישור לוועדת אישור העברת מידע בין גופים ציבוריים
הוועדה תאשר מסירת מידע מבוקש .בסמכותה להחליט אם המידע ניתן 0לא ניתן למסירה
החלטה:מאושר
 .93אישור פרוטוקול הנהלה /502/
החלטה:מאושר
 .94אישור פרוטוקול מליאה /502/
החלטה:מאושר
 .95אישור תבר"ים (מצורפת טבלה)
החלטה:מאושר
רשמה :סמדר אוחיון אזואלוס
מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה

מועצה אזורית חבל אילות  -הערבה הדרומית
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