פרוטוקול מליאה מס' 2212/
מישיבת מליאת המועצה מיום
שהתקיימה ב2/1/1222/ -
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר ,אמנון שמעוני – קיבוץ יהל,דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן ,יפתח הופמן – קיבוץ יטבתה ,דובי
גולדמן – קיבוץ יטבתה ,גיל בסין – קיבוץ גרופית ,מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה ,אלון שמי – קיבוץ נאות סמדר,
עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף ,גולן שמואל – שחרות ,אסף הולצר – קיבוץ סמר ,אליאור אלון – באר אורה
חסרים :יהודה קרן – קיבוץ אילות ,אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר –גזברית ,רונית בוהדנה -תקציבאית ,ריצ'רד סאמרס -גיוס
כספים ,ניצן גלוסמן – דובר המועצה ,רונית אוסמו  -מנהלת קשרי קהילה ,מורן דובדבני  -יועצת ארגונית ,אורית
שוקרי  -לשכת ראש המועצה ,ענבר טובול  -מנהלת מחלקת צעירים וצמיחה דמוגרפית ,דורון אלפסי – מנהל אגף
תברואה ,יעקב מנשה – רישוי עסקים וממונה בטיחות ,איריס דניאלי -מנכ"לית החברה הכלכלית
על סדר היום:
 .1אבחון תעסוקה בחבל אילות -מוזמנות רונית אוסמו ומורן דובדבני
 .2עדכוני ראש המועצה
 .3מדיניות האכיפה במועצה (מסמך מצורף)
 .4היטל שפכים אסורים -מוזמן איתי זומרפרוינד
 .5אישור דוח רבעון  4לשנת הכספים  ( 2222מסמך מצורף)
 .6אישור/בחירת שם לאזור תעשייה
 .7אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה -יעקב מנשה  ,איתי זומר ,שי פדרמן
 .8אישור פרוטוקול הנהלה ( 21/21מסמך מצורף)
 .9אישור פרוטוקול מליאה ( 21/21מסמך מצורף)
 .1אבחון ומיפוי תעסוקה בחבל אילות -מציגות רונית אוסמו ומורן דובדבני
בחודשים האחרונים גובשה תמונת מצב התעסוקה בחבל .את הנושא ריכזה רונית אוסמו ,מנהלת קשרי קהילה
בליווי מקצועי של מורן דובדבני יועצת ארגונית וענבר טובול ,רכזת צעירים.
מטרת מיפוי התעסוקה  -גיבוש תמונת מצב ,צמצום הפער בין המצוי לרצוי ,חשיפת צרכים וכלי לגיוס משאבים.
מצגת הכוללת את עיקרי הממצאים והמלצות האבחון נשלחה לחברי המליאה .חברי המליאה העלו מספר נקודות:
 חשוב ליישם את מסקנות האבחון.
 יש למקד את האבחון ולעבוד על תעסוקה ופרנסה ,כמו גם לספק פתרונות לישובים.
 התוכנית צריכה להתמקד בתפקידה של המועצה בקידום התעסוקה ,פריזמת התעסוקה צריכה להשתלב
עם אופי הקיבוץ.
 לפני שעוסקים בתעסוקה ,יש לקדם את נושא התחבורה  -רכבת ,סבסוד של טיסות ,כדי לעודד בעלי
מקצועות נדרשים להגיע לגור בחבל.
 עלינו לדאוג לייצר תנאים מתאימים לחלונות ההזדמנות שמגיעות לפתחנו מיזמים שרוצים להשקיע בחבל,
יש לייצר תחזית מול הרשויות החיצוניות ולפעול במהירות ,כדי שלא נישאר מאחור.
חנן מסכם -השיח הגדול בנושא יהיה מול מנהלי הקהילות ,תפקידם לקדם את נושא התעסוקה בישובים.
יש כוונה לקחת את עיקרי הדברים ולהתקדם איתם -מנועי צמיחה ,בניית המנהיגות העתידית.
 2 קבצים יועברו לחברי המליאה -הקובץ שהוצג וממצאי האבחון המלא .החברים מוזמנים להעיר הערות /
הארות ולשאול שאלות .בוצע
 .2עדכוני ראש המועצה
מטרות על לשנת  - 222/צמיחה והתחדשות ,חיזוק האוכלוסייה ,שירות לתושב.
קורונה -המדד מראה על  2מאומתים בחבל אילות 5 ,מבודדים .ישנם עדיין  922איש שבחרו לא להתחסן ,כמעט כל
הצוותים החינוכיים מחוסנים .במועצה משתדלים לדאוג שכל העובדים במועצה יהיו מחוסנים .עובדים המסרבים
להתחסן ,נדרשים להציג בדיקת קורונה שלילית כל  72שעות.
פתיחת המבואה בתמנע -במעמד שרת התיירות ,מנכ"ל יק"א ונציגי  .JNFהתחלנו בהרצת המקום.
סמרתון -יצא לדרך 252 ,רוכבים ישראלים על פי התו הירוק 4 ,ימי רכיבה מוצלחים.
ספורט בחבל אילות -נחנך אולם הספורט החדש .קבוצות הכדורסל והכדוריד של החבל מביאים ניצחונות.
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הרחבת המרפאה -יוצאים לדרך לבניית קומה  2למרפאה האזורית .קיבלנו אישור למימון של  2.5מליון  ₪מקופ"ח
כללית ואנו נשלים סכום נוסף של כ חצי מליון שקלים ,שיכלול בעיקר הסדרה בקומת הקרקע.
מפגש עם שר החקלאות אלון שוסטר ומנכ"ל משרד החקלאות נחום איצקוביץ -נושאים שנידונו -הגדלת תקן
המים לנחלה ,הסדרת נחלות בהתאם לפרוגרמה החקלאית ,חידוש דרכים ביטחוניות וחקלאיות ,סיוע בקליטת
מתנדבים הודים וזרים ותמיכה במו"פ.
משרד האוצר -מפגש עם סגן אגף התקציבים במשרד האוצר ,צחי דויד .דיון בנושא פריסת הקיצוץ התקציבי הנגזר
בגין ביטול מעמדנו כעיר עולים.
מפגש עם הנהלת קק"ל -עיקרי הדיון ,שיתוף של קק"ל בפארק תמנע ,סיוע בהכשרת קרקע לתיאטרון אלעד
ולישובים ,תמיכה בשביל האופניים בחבל אילות.
אירוח וסיור של נוחי מנדל ראש מדור ההתיישבות במשרד הביטחון וצוותו ,בהובלת דרור שמואלי.הפערים
ברורים ,פנינו לעזרת השר לענייני התיישבות במשרד הביטחון ,מיכאל ביטון.
דרור שמואלי במסגרת תפקידו ,הצליח לרכז את הרבשצ"ים ,לאחד אותם ולהערך לשיתוף פעולה עם כל הגורמים
החיצוניים (הצבא ,רט"ג ,משטרה ועוד).
תרבות במרכז הקהילה (מתנ"ס) -חזרה לשגרה לתרבות במרכז הקהילה .אירוע תיאטרון קהילתי מוצלח ,חזרה
הדרגתית של החוגים לפעילות אחרי פסח ,תיאטרון וותיקים ועוד.
יום העצמאות  -222/ייחגג בישובים ,לא יהיה אירוע מרכזי בתמנע מטעמי מגבלות .יוקרן במסכים בכל הישובים.
תחנות האוטובוס -הושלמה הסדרת תחנות האוטובוס ,מלבד הסככות בהתאם לתקנות משרד התחבורה .כולל
הסדרת התחנה בשדה התעופה רמון.
יום סיור במו"פ החקלאי -אירוע של הצגת המו"פ.
תוכנית עבודה לשנים  -222/-2222העצמת השרות והחדשנות בחבל -כחלק מתוכנית זו ,התקיימו מפגשים עם
מנהלי הקהילות ,במטרה לשלבם בתוכנית שעוסקת באבחון התעסוקה הגדרת יעדים ומטרות.
בחירות – יום שלישי  23/3/21חוזרים לקלפי .קלפיות מיוחדות יועמדו לטובת מאומתים ומבודדים .יש חשיבות
גדולה מאוד לעודד את מירב האנשים לקחת חלק בהצבעה.
 .3מדיניות האכיפה במועצה – מציגה הדס שפירא ,מוזמנים יעקב מנשה +דורון אלפסי
תחומי האכיפה של המועצה כוללים -חוק תכנון ובנייה ,רישוי עסקים ושילוט ,מפגעי ומטרדי תברואה (פסולת,
זיהום אויר ,רעש ,אבק ,זבובים ויתושים ,כלבים משוטטים .האכיפה נתמכת בחוקי עזר שנקבעו.
בעקבות חששות שעלו ,מאכיפה שאינה מותאמת ,הוחלט לייצר קריטריונים שיאושרו במליאה ואשר יתוו את
מדיניות האכיפה של המועצה בתחומים השונים .כמו כן ,שינוי המדיניות יתאפשר רק בפורום זה ועל פי הצבעת
רוב .יחידת הפיקוח והאכיפה של המועצה תפעל בהתאם למה שיאושר.
במליאה זו יעלו לדיון נושאים הקשורים למפגעי תברואה ,רוכלות וחנייה.
חשוב לציין כי חוק התכנון והבנייה ,הוא נושא שידון בנפרד.
רוכלות -החלטות בנושא התקבלו במליאות הקודמות וגובש נוהל .תזכורת לעיקר הנוהל -רוכלות תתקיים בתוך
הישובים או בתחום פארק תמנע בלבד .במתן היתר רוכלות תינתן עדיפות לתושבי המועצה וכל יישוב יחליט מי
ייכנס לתחומו.
שילוט -מדיניות אכיפת השילוט נידונה ואושרה במליאות הקודמות.
עיקרי ההחלטה :במסגרת תכנית העבודה ,יבוצע פיקוח על שילוט בצדי הדרכים ,ובמידה ושילוט כלשהו יהווה
סכנה לציבור או מפגע והפרעה לציבור ,הנושא יטופל בהתאם להוראות החוק.
חיוב אגרת השילוט -יבוצע בגין שילוט פרסום מ 5מ"ר ומעלה .וועדת השילוט תוכל להעלות לוועדת חריגים
בקשות לחיוב שלטי פרסום שהם מתחת ל  5מ"ר .ההחלטה תקפה לשנה אחת ,בשנה הבאה תעלה שוב לאישור
המליאה .חשוב לציין כי הרישוי לשילוט ,מחויב לכל השלטים.
חניה -חוק עזר חניה אושר על-ידי משרד הפנים ,ויפורסם ברשומות בימים הקרובים .כרגע עדיין לא נאכף ,לאחר
פרסומו ,ניתן יהיה לפעול בהתאם להוראות חוק העזר.
לחשיבה ולדיון – האם והיכן לאסור חניה ,לגבות כסף בגין חניה בדגש על באר אורה ,אילות ושטח המועצה
באילת.
תינתן עדיפות לאכיפת חוק העזר החנייה לחנייה לאזורים שעומדים בקריטריונים הבאים :קרבה לשדה תעופה
רמון ,מספר גבוה של כלי תחבורה ממונעים ביחס לאוכלוסיה -מעל  1רכב בממוצע לתושב בוגר ,קרבה למתחמי
תיירות עמוסי אדם.
גולן שמואל מבקש להכניס גם את שחרות לקטגוריה זו ,בגין קרבה לשביל ישראל ,אזור תיירות .כמו כן ,לבדוק
את האפשרות לסמן חנייה רק לרכבים של תושבי הישוב .גולן התבקש לנסח בקשה שתעגן את ההרשאה רק
לתושבי הישוב ,הנושא יעלה לדיון נפרד.
כרגע אין גביית תשלום על חנייה ,אנו מחליטים רק על ההרשאה והאיסור לחנייה ,חוק העזר תקף לכולם לתושבים
ולאורחים .המועצה בשיח עם באר אורה להסדרת מתחם חניית הקראוונים.
כלבים ,כלבים משוטטים וחקיקה בתחום הוטרינרי -המועצה פועלת לאכיפת החוק להסדרת פיקוח על כלבים
בכלל ישובי החבל .המטרה ,לקבוע סדר עדיפויות לאכיפה .האכיפה בישובים לפי החלטתם והנחייתם -אכיפה
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פסיבית שתופעל רק במקרה של דיווח/תלונה ,או אכיפה יזומה .בכל מקרה של כניסה יזומה ,המועצה תקפיד
לפרסם לתושבים עדכון בדבר הכוונה לביצוע האכיפה.
פרטי התנאים לאכיפה מופיעים במסמך מדיניות האכיפה שהועברה לחברי המליאה מבעוד מועד.
כל דוחות הסיורים מתועדים ונגישים באתר המועצה .הועלתה הערה שיש להגביר את האכיפה.
באירוע הכלבת שהיה באמצע ינואר -2221כלב חולה כלבת שהגיע לקטורה מירדן -כל בעלי החיים בישובים
המעורבים קיבלו חיסון .בעקבות המקרה ,כונסו והונחו בהתאם מנהלי הקהילות ,רכזי המשקים והאחראים על
התאילנדים.
פסולת חקלאית -לאחר תהליך שארך מספר חודשים ,גובשה מדיניות בנושא הפסולת המתחלקת למספר
קטגוריות :פסולת חקלאית -אורגנית ופסולת שאינה אורגנית -קשיחה  /רכה ,פסולת עסקית ובתי אריזה ,פסולת
מבסיסי צה"ל .הדגש לאכיפה משמעותית בפסולת חקלאית הושם על פסולת שאינה אורגנית .אבי רמות ודורון
אלפסי בשיתוף עם הישובים הגיעו להסכמה על פתרונות נדרשים .הרעיון לייצר גדרה בכל אחד מהישובים ,אנו
מחפשים קולות קוראים לסיוע במימון הקמת הגדרות .המועצה אינה מחויבת בפינוי הפסולת החקלאית ,והיא
עושה זאת בתשלום.
בנושא פינוי הפסולת מבסיסי צה"ל -לאחר דיונים רבים ,ישנה טיוטת הסכם לקבלת תשלום על פינוי הפסולת של
הבסיסים.
אכיפה סביבתית ומניעת מפגעים :מפגע זיהום אויר -המועצה נדרשה למצוא פיתרון לבעיית זיהום האוויר המגיע
מקמיני הבתים .מצאנו חוק עזר ישן בו ניתן להשתמש לשם האכיפה .התחלנו בהסברה ,דף מידע מפורט הופץ
לתושבי באר אורה ,שם המפגע המשמעותי .הכוונה להעלות מודעות בהסברה ,ולהתחיל באכיפה בחורף הבא .ישנה
מחשבה נוספת,לפיה המועצה תנסה לעזור לתושבים להסב את קמיני העץ לגז ,הנושא ייבחן .המועצה תיתן מענה
באכיפה לפי דרישת הישובים.
חברי המליאה מבקשים לקבל את חוק העזר הנוגע לאכיפה זו.
אכיפה בתחום מניעת מפגעים ,גזם ,ופסולת מוצקה ביישובים -האכיפה תתבצע עפ"י תכנית עבודה סדירה
שניתנת לפקח ,פניות למוקד ,הנחיות מנהל המחלקה ופעילות יזומה בהתאם לדרישת היישוב בתיאום עם הגורמים
הרלבנטיים במועצה.
אכיפה בתחום חיקוקי סביבה  -חקיקה ראשית -השלכת פסולת ו/או פסולת בניין ו/או פגרים ו/או גרוטאות רכב-
באמצעות פקחים.
אבק – אכיפה באמצעות חוק התכנון והבנייה.
רעש – ישנו קושי באכיפה זו ,אנו נעזרים בשוטר הקהילתי.
אכיפת תכנון ובנייה תעלה לדיון נפרד.
מפגע יתושים -מטרד מסכן חיים ,מצריך טיפול יסודי ומשמעותי ,המשרד להגנת הסביבה מעורב .אחרי פסח,
יזומנו למפגש בנושא ,כל רכזי המשקים .המועצה תאכוף בהקפדה יתרה את הנושא ,באפס סובלנות! במידה
ומפגע מסוג זה לא יטופל במיידית ,המועצה תגיע לטפל ותחייב את הקיבוץ .המפגע המשמעותי הגיע מיטבתה
ואליפז.החברים מעלים גם את נושא מטרד הזבובים המצריך אכיפה משמעותית.
הוצגה רשימה של חוקי העזר הקיימים במועצה וקיימים  3חוקי עזר נוספים לאזורי תעשייה ,שיש לפתח ולקבוע
היטלים שיעזרו לאכוף.
אליאור אלון -ניקוי פחי אשפה מתבצע פעם בשנה ,יכול להיות מדגרה לזבובים .באחריות המועצה לטפל בנושא,
כמו גם במשאיות האשפה.
דורון אלפסי -המועצה עושה רבות למיגור מפגע הזבובים .תערך הסברה וחשיבה נוספת לשיפור הטיפול בנושא.
 .4היטל שפכים אסורים -מציג איתי זומרפרוינד
בהמשך לחוק תאגיד המים והביוב לבדיקת איכות מי השפכים ,המחייב את המועצות האזורית מ  .2216אנו
פועלים מאוקטובר  2219בנושא ,במסגרת הקמת המט"ש החדש והחוזה מול אלקטרה ,ומודדים את איכות
השפכים של כל העסקים בישובי החבל ,למניעת חריגה .הוצגו ממצאי מדידות חריגות ביחס לדרישת רשות המים.
בהתאם לתוצאות יחולקו האישורים ממשרד הבריאות .הניטור נעשה פעם ברבעון .המועצה השקיע כספים רבים
בנושא ,אנו מטפלים בשיפור איכות השפכים ,וטיפול אינטנסיבי מול מזהמים עיקריים.
הועלתה בקשה של חברי המליאה לקבל תמונת מצב ,מהם הכנסות המועצה בגין שפכים לא תקינים.
 .5אישור דוח רבעון  4לשנת הכספים 2222
המליאה מתבקשת לאשר את דוח רבעון אחרון לשנת  .2222זהו דו"ח לא מבוקר ,בעקבות הביקורת שנערכה לשנה
קודמת היינו שמרנים נרשמו רק הכנסות שנרשמו בפועל בספרים והוצאות במלואן .הרבעון הסתיים בעודף של 323
אלף  ,₪הביצוע דומה לעדכון  2לתקציב  ,2222שאושר במליאת המועצה .סביב חודש יוני  2221יתקבלו תוצאות
הביקורת הנוכחית לשנת .2222
החלטה -מאושר -פה אחד
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 .6אישור1בחירת שם לאזור תעשייה -מציגה איריס דניאלי.
החברה הכלכלית מובילה תוכנית לפרוגרמה לתעשייה .על פי התכנון והתבעות ,ישנו אזור אחד שנקרא ערדום
ואזור שני בתמנע .אנו אמורים להתייחס לכל המכלול בחבל.
על מנת לקבל את תמיכת משרד הכלכלה אנו צריכים שם רשמי ,לא שם ישוב ולא שם עסק ,ולכן אנו נדרשים
להחליט על שם ספציפי .לאחר דיון בשם מתאים הועלו  2הצעות -נוף אדום וחבל אילות.
בהמשך להצבעה שנערכה נבחר השם -אזור תעשייה "חבל אילות".
החלטה -אזור התעשייה "חבל אילות"
 .7אישור עבודה נוספת לעובדי המועצה -יעקב מנשה  ,איתי זומר ,שי פדרמן
הדס מציגה בקשות לעבודה נוספת של  3מנהלים ,המבקשים לעבוד בתחום העיסוק שלהם במועצה .בשל הרגישות
הם התבקשו לחתום על הסכם אי קיום ניגוד עניינים .המנהלים הישירים והמנכ"לית תומכים בבקשות .הדס
מנמקת את התמיכה בבקשות -מדובר באנשים מקצועיים ,בעלי ידע רב ,המועצה מעוניינת להעסיק אנשים ברמה
גבוהה ולכן חשוב לאפשר להם להגדיל הכנסות במסגרת המגבלות הנדרשות .כל הבקשות יאושרו לשנה אחת
בלבד .המליאה מתבקשת לאשר את הבקשות.
איתי זומרפרוינד -מנהל מחלקת המים וביוב במועצה ,מבקש לתת ייעוץ בתחום הביוב והמים באילת או בערבה
תיכונה לא לישובי החבל ,הועלו פרטי העיסוק .חברי המליאה מעלים נקודות בעד ונגד.
יעקב מנשה -מנהל רישוי עסקים ואכיפה -בעל ידע מקצועי הנדרש ברוב הישובים .הדס מפרטת את פרטי הבקשה.
שי פדרמן– חידוש אישור משנה קודמת -נותן שרותי מחשוב בבתי ספר .בעל עסק פרטי למתן שרותי מחשב.
אליאור אלון -באופן כללי ,מדיניות המועצה המאפשרת עבודה נוספת לעובדים ,איננה נכונה ומנוגדת לתקשיר,
בעיקר כאשר זה נוגע לעובד בכיר המבקש לעבוד בתחומי העיסוק שלו במועצה.
דובי גולדמן -הבקשות מובנות מבחינה כלכלית ,יש לדאוג שלא יהיה שימוש במשאבי המועצה לצרכים האישיים,
יש להיעזר בחוות הדעת של היועמ"ש .אמנון שמעוני -מסכים עם דעתו של דובי.
רויטל -חשוב לשמוע את התייחסות היועמ"ש לאישור הבקשות .הדס -מקריאה את חוו"ד של היועמ"ש הכוללת
את המגבלות ואת הדרישה לאישור המליאה.
לאחר דיון בנושא ,הוחלט להעלות את הבקשות לאישור תחת הסייגים הבאים:
הגבלת ההכנסה ל-עד  ₪ 2,222ממוצע לחודש ,חתימה על התחייבות לאי שימוש במשאבי המועצה ,חתימה על
הצהרה על אי קיום ניגוד עניינים ,חיוב הגשת אישור רו"ח להכנסות.
הצבעה -תחת הסייגים שצויינו מעלה:
 איתי זומרפרוינד -הצבעה 7 -בעד  2 ,נגד 2 ,נמנע
החלטה -מאושר
 יעקב מנשה -הצבעה 3 -בעד 5 ,נגד 2 ,נמנע
החלטה -לא מאושר
 שי פדרמן -הצבעה 6 -בעד 3 ,נגד 2 ,נמנע
החלטה -מאושר
 .8אישור פרוטוקול הנהלה 21/21
החלטה -מאושר -פה אחד
 .9אישור פרוטוקול מליאה 21/21
החלטה -מאושר -מאושר פה אחד

רשמה :סמדר אוחיון אזואלוס

מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה
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