פרוטוקול מליאה שלא מן המניין
מישיבת מליאת המועצה מיום 71//12/
שהתקיימה בחדר ישיבות הגדול
נוכחים:
חנן גינת – יו"ר ,אמנון שמעוני – קיבוץ יהל ,יהודה קרן – קיבוץ אילות ,דניאל בורשטיין – קיבוץ לוטן ,חנן שושן –
קיבוץ יטבתה ,דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה ,מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה ,אסתי פדרמן – קיבוץ אליפז ,אלון שמי
– קיבוץ נאות סמדר ,גולן שמואל – שחרות ,אסף הולצר – קיבוץ סמר ,עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף ,גיל בסין –
קיבוץ גרופית.
בזום :אליאור אלון – באר אורה
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית ,רויטל טריפלר –גזברית ,רונית בוהדנה -תקציבאית ,סמדר אוחיון – ראש
לשכה ,דורון אלפסי – מנהל אגף תברואה ,איתי זומרפרויד – ביוב/מט"ש ,אבי רמות – מנהל אגודת המים  ,עוזי
שפילברג  -יעוץ עסקי כלכלי ,ניהול מיזמים ,איתי שני -איכות הסביבה ,מרכזי המשקים
על סדר היום:
 ./אגרת תפעול המט"ש -דיון והצבעה בעד  1נגד אגרה אחידה 1דיפרנציאלית
בהמשך לדיון מורחב שנערך ביום  ,42/1//41בנושא עדכון תעריפי אגרת הביוב ההונית והתפעולית לקראת ,4/44
עלו שאלות לגבי סוג האגרה הנדרשת (אחידה/דיפרנציאלית) ,נציג בכיר של רשות המים והאחראי על תחום הביוב,
רביע אגבריה ,שהשתתף בישיבה ,אישר שאכן רשות המים הורתה על אגרה אחידה לכל המועצות האזוריות.
בהמשך לסיכום מהישיבה הקודמת ,נבחנו שוב העלויות של תעריפי האגרות וההעלאה שתוכננה צומצמה.
על פי רשות המים ,העלויות שאושרו לאגרת התפעול השוטף הן על פי ביצוע  4/4/בתוספת עלויות רלוונטיות
שהוערכו על ידינו .להלן עיקרי הדברים:
רויטל מציגה את התחשיב הסופי המאושר ע"י רשות המים .התחשיב מראה כי סה"כ ההוצאות שאושרו פחתו
והספיקות גדלו ,כך ששני השינויים הללו אפשרו את ההפחתה באגרת התפעול השוטפת .עד היום חיוב אגרת
התפעול היה אחיד ועמד על  ₪ 4..2והיום היא עומדת על  -₪ .../עלייה של ../%
חשוב להדגיש כי תעריף זה נקבע לשנה אחת בלבד ,המועצה מתעתדת לערוך תחשיב נוסף לאחר מדידת נתונים של
שנה נוספת.
עם קבלת אסמכתא מרשות המים לתחשיב שאושר על ידה ,המועצה נדרשת לפרסם בפרסום פומבי לציבור את
התעריפים ,על מנת לאפשר הסתייגות ,במידה ויש מי שיבקש לעשות זאת.
להלן טבלת פרוט התחשיב:
תעריף קיים

אחוז

סוג אגרה
תפעול ומכון לטיפול בשפכים

3.30

₪

₪ 2.54

30%

אגרת שיקום

0.85

₪

₪ 0.68

26%

סה"כ תפעול

4.15

₪ 3.22

29%

אגרת החזר הון

תעריף מאושר

1.22

₪
₪

-

₪
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אגרת החזר ההון -בתחשיב הופחתה הערכה לסכום חלק רשות המים בהשקעה עתידית .התעריף רלוונטי רק
בעבור משתמשי המט"ש האזורי החדש ,והוא מאושר על . ₪ 1.44
אגרת השיקום -בהמשך לשאלות שהועלו בנושא אגרת השיקום ,רויטל מבהירה -ישנה הפרדה מוחלטת בין קרן
השיקום להוצאות תפעוליות ,ניתן לקבל את הכרטסות המפורטות ,שפתוחות בפני כל הישובים .בקרן התפעול ישנו
פיקדון של מליון שקלים בלבד ,זהו סכום קטן .במהלך כל השנים ,משתמשים במה שנדרש ,והיתרה נצברת לתוך
הקרן .החלוקה איננה שוויונית בין הישובים ,ישנה השקעה לפי צורך ,אך בראייה כוללת של שנים ברצף ,ניתן
לראות שהיא משרתת את כל הישובים.
עוזי שפילברג מציין -תעריף קרן השיקום הוגשה בגין תוכנית מפורטת של הוצאות השיקום בישובים ,תוך שמירה
על איזון.
לאחר דיון ,הוסכם כי ,המועצה תכין תכנית חומש להבאת המט"שים הפריפריאליים לתקן ע"פ הקריטריונים של
משרד הבריאות—חוק בריאות העם .המקור לשיקום ושדרוג ( ולא הרחבת מט"ש) ,יהיה מקרן שיקום כללי.

משמעות אגרת ביוב אחידה לעומת דיפרנציאלית בחבל אילות או שובר שוויון בחבל אילות
חזון חבל אילות – "לממש ולפתח את "החלום ההתיישבותי" החלוצי של האזור המושתת על ערכים של לכידות
קהילתית ,שיתוף ועזרה הדדית בהתבסס על פיתוח כלכלי תואם בזיקה ליתרונות האזור זאת תוך התייחסות
סביבתית כוללת" .בחבל 1/ ,קיבוצים ושני ישובים קהילתיים ,בחלק מהפעילויות שותפות גם משפחות מעובדה.
מרבית הרכיבים הם בתעריף אחיד .כך גם אגרת התפעול של הביוב שמאז שהתחילה ,היא אחידה לכל ישובי
החבל .כמו כן המדיניות הכוללת של רשות המים מול כל הרשויות היא אגרה אחידה ,כך הובהר לנו ע"י ראש
רשות המים והאחראי על תחום הביוב.
מעבר לנושאים הקשורים בביוב  -תשלום אחיד קיים בכל רכיבי החינוך ,תרבות ,חשמל ,מים ,ארנונה (למעט
שחרות) ,תחבורה ועוד .כמו כן ,אין בתשלום שום ביטוי למרחקים הגדולים בין ישובי חבל אילות למרכז הפעילות
באזור המועצה.
קביעת מחיר דיפרנציאלי בין ישובים עלפי אופי הישוב ,המרחק ממרכז החבל ,התרומה שלהם לחבל ועוד יצור
מצב של התחשבנות אינסופית .יש לחשוב היטב האם זו הדרך שלנו להגשים את החזון והאם מותר לנו לוותר על
הערבות ההדדית .הדרך שלנו היא לפעול יחד ולייצר מנועי צמיחה משותפים ,לחזק את האוכלוסייה ולתת שרות
מיטבי לתושב.
לאחר דיון בנושא ,הדס מסכמת:
ישנה הבנה שאי אפשר להתנהל בשוויוניות מלאה .המועצה חרטה על דגלה ערבות והדדיות!! השוני בין הישובים
גדול והשוויוניות איננה באה לידי ביטוי בלתת אותו דבר לכולם ,אלא ,לתת לכל ישוב את מה שהוא צריך מתוך
סולידריות .יחד עם זאת ,על המועצה לייצר מנגנון אחיד שיספק קריטריונים מנחים .עלינו לפעול יחד לשיפור
מנועי הצמיחה בחבל ,להתבלט על המפה ולא להיות שקופים בעיני משרדי הממשלה.
בנושא שיקום הביוב ,תוכן תוכנית חומש ויוגדרו סדרי עדיפויות .חשוב להתחיל בשיקום על מנת לשמור על הקיים.
נפעל בהתאם להכנסות שלנו ,מליון שקלים לשיקום לשנה שיוקצו על פי הצרכים .הקמות חדשות ייכנסו תחת
אגרה הונית חדשה.
חברי המליאה נדרשים להצביע בעד 1נגד אגרה דיפרנציאלית 1אחידה:
אגרה דיפרנציאלית 4 -בעד
אגרה אחידה 9 -בעד
החלטה -בעד אגרה אחידה  -מאושרת

רשמה :סמדר אוחיון אזואלוס

מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה
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