פרוטוקול מליאה מס' 502//
מישיבת מליאת המועצה מיום /22502//
שהתקיימה בנאות סמדר
נוכחים :חנן גינת – יו"ר ,אמנון שמעוני – קיבוץ יהל ,יהודה קרן – קיבוץ אילות,דניאל בורשטיין – קיבוץ
לוטן,דובי גולדמן – קיבוץ יטבתה ,גיל בסין – קיבוץ גרופית ,אלון אביאל – קיבוץ אליפז ,אלון שמי – קיבוץ נאות
סמדר ,עופר צעירי – קיבוץ נווה חריף
חסרים :אליאור אלון – באר אורה ,חנן שושן – קיבוץ יטבתה ,מרסל דבאווי – קיבוץ קטורה ,אסף הולצר – קיבוץ
סמר ,גולן שמואל – שחרות
משתתפים :הדס שפירא – מנכ"לית המועצה ,רויטל טריפלר – גזברית המועצה ,יעל אוסטרובסקי – מנהלת לשכת
המנכ"לית ,אורית שוקרי – לשכת ראש המועצה ,שמעון ביטון – מנהל מכינה קדם צבאית ,רפי אוסמו – מנהל
החווה הטיפולית בגרופית.
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עדכוני ראש המועצה
עדכון על החלטות ממשלה
הצגת מכינת באר אורה במסגרת הצגת הגופים המקבלים את תמיכת המועצה  -מציג שמעון ביטון
הצגת החווה הטיפולית בגרופית במסגרת הצגת הגופים המקבלים את תמיכת המועצה  -מציגים רפי
אוסמו ועוזי שפילברג
רישוי עסקים -מפרט אחיד רשותי להכנסתו לרשומות ולאישור משרד הפנים – מוזמן יעקב מנשה
אישור הקמת ועדת ערר לניטור שפכי תעשיה -חברים בוועדה :מנהל מחלקת מים וביוב ,מנהל מחלקת
תברואה ,גזברית ומנכ"לית
בקשה להגדלת התקשרות עם חב' אולניק –גדר אילות
בקשה להגדלת ההתקשרות עם אידאה – ניהול פרויקט כפר אומנים
אישור עבודה נוספת עבור זיו אברמוביץ ,עורך העיתון המקומי
אישור אלון אביאל כחבר ועדת מכרזים מחליף לאסתי פדרמן שעזבה
אישור פרוטוקול הנהלה 88288
אישור פרוטוקול מליאה 88288
אישור תכנית חומש מפעל הפיס לשנים 8881-8888
עדכון  1לתקציב 8888
אישור דו"ח כספי וועד מקומי לוטן ,גרופית ,אילות ,סמר ,קטורה לשנת 8881
אישור תב"רים (מסמך מצורף)

על סדר היום:
 .1עדכוני ראש המועצה
מחזור מ"ה במעלה שחרות – טקס סיום י"ב – סיום י"ב ראשון אחרי  5שנים .שנתיים לימודים בזום ללא קליטת
נעל"ה.
המבנה המונגולי – נבנה במעלה שחרות בתמיכת קרן יק"א
חאן יוטבתה  -שימור ופיתוח שני החדרים הדרום מערביים – הקמת מבנה התואם את התקופה המוסלמית
והסדרת האתר והגדר המקיפה בביה"ס נוף אדום ,במימון רשות העתיקות וקרן יק"א.
וועדת היגוי בריאות באשכול נגב מזרחי – מציגה טל הולצמן -קידום אורח חיים בריא ב  16רשויות האשכול .היעד
לשנה הבאה ,הרחבת פעילות נאמני הבריאות.
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בעקבות הלחימה באוקראינה – קליטת עולים2פליטים לערבה מאוקראינה ורוסיה  -מגוון מענים בקהילה לעולים
החדשים ולעולים הוותיקים .מחזור ייעודי של "בית ראשון במולדת".
הרחבת כביש  – 25מנסים ללחוץ בכל הכוח על המשך הרחבת הכביש ,שגובה מחיר דמים.
בחירת מנהל2ת מחלקת חינוך בחבל אילות ,להחלפת קרן ספיר שעוזבת בסוף השנה.
ביקור שר הבריאות ניצן הורוביץ בעוד  5שבועות ,כולל מפגש ערב עם תושבים ביטבתה.
תשלום חובות ממשרד הביטחון  -בנושא פינוי פסולת והסעות התלמידים הדתיים של עובדה
מנהל קהילה חדש לבאר אורה -רמי לב ,מחליף את רחלי רוזט.
כפר צעירים – קושי בהקמת כפר צעירים באילות.
כלבים משוטטים בחבל  -הדס – הוצבו מלכודות בחג פסח בקיבוץ אילות ונלכדו שועלים ,חתולים וכלב .לוטן
ויהל מבצעים מעקב לגבי נדידת הכלבים .בפיקוח בוצעה פניה לסיוע ממשרד החקלאות ,להם הסמכות להמית או
ללכוד.
רמ"י -מפגש עם ינקי קוונטי מנכ"ל רמ"י ושי קרפ מנהל מחוז דרום לשיח בנושא תמנע ,שחרות ועוד.
סיור בערבה התיכונה עבור מנהלי חבל אילות יום שלישי ה – .18285288
הצגת תוכנית קהילה צומחת-מפגש כולל של חברי מליאה ,מנהלי קהילות ,מנהלי מחלקות ועוד ב ,51287288
במפגש תוצג התוכנית הכוללת של קהילה צומחת בחבל אילות לקראת 8885.
מנועי צמיחה בחבל אילות  -/5//-/505התוכנית מיועדת ליצירת מנועי צמיחה משמעותיים ,לאור הצבת היעד של
הגדלת אוכלוסיית החבל ב  88%עד לשנת  .8885הוקם צוות מיוחד שיעסוק במנועי צמיחה ,הוגדר אחראי לכל
תחום ,אחת לרבעון יציג כל מוביל תחום את ההתקדמות בנושא שתחת אחריותו.
תוכנית מנועי צמיחה  ,8888-8858בנויה בחלקים לפי תקופות -8888-8888 :עזרה ראשונה הכוללת הגדלת הכנסות
בכל התחומים שנקבעו (תעשייה ,תיירות ,אנרגיה מתחדשת ,חקלאות ימית ,חקלאות ,אקדמיה) 8885 .ואילך-
אזורי תעשייה ,בתי מלון.
 ./עדכון על החלטות ממשלה
החלטות ממשלה גם לחבל אילות החל משנת  -8819לאור האתגר התקציבי ,נדרשת פעילות משמעותית לשלוש
השנים הבאות .ישנן  5החלטות ממשלה מרכזיות ו  8החלטות משלימות:
 .1החלטת ממשלה מ ,9.0./512בעקבות פינוי שד"ב
 ./החלטה משלימה מ 19.2./5/5 -בעקבות התפרצות הקורונה
 .0הפעימה שנייה להחלטת הממשלה הראשונה
 .8החלטה משלימה מדצמבר  8881שיועדה בעיקרה לתיאטרון אלעד ולשיתוף פעולה אזורי.
 .6בהמשך להחלטת הממשלה מ  , 8819אושרה ב  ,8126288החלטת ממשלה חשובה ביותר ,לקידום תוכנית
רב שנתית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות ,כמוקד לאומי ובינלאומי לייצור מזון מן הים והמדבר ,לשנים
 .8888-8858בהחלטה זו ,הממשלה תאשר  125מליון  ₪לפיתוח החקלאות הימית בלבד והיא איננה
כוללת את פיתוח המדבר .עלינו לממש את ההחלטה בצורה המיטבית.
 .5החלטת ממשלה לפיתוח אשכול נגב מזרחי -ע"ס  955מליון שקלים .בהחלטה נכללו רק הערים הגדולות-
ערד ,ירוחם ,דימונה ומצפה רמון והישובים הכפריים הושמטו (רמת נגב ,ערבה תיכונה וחבל אילות).
בעקבות פנייתנו לתיקון ההחלטה ,הוחלט להוסיף סעיף שיקדם החלטה מקבילה ליישובים הכפריים בנגב,
ולייעד את הכספים לפיתוח.
 .7החלטה עליה אנו עובדים כעת .לצורך מימוש הכספים ,עלינו להתחבר לרשויות בעלות אינטרסים
משותפים .מצורפת טבלת החלטות הממשלה.
 .0הצגת מכינת באר אורה במסגרת הצגת הגופים המקבלים את תמיכת המועצה  -מציג שמעון ביטון יחד
עם  8מכיניסטים
המדרשה לפיתוח מנהיגות -באר אורה -שמעון ו 8חניכי המכינה ,מציגים את פעילות המכינה -קורסים ,טיולים,
סדרות 2סמינרים ,התנדבויות ואת פעילות הוועדות בשוטף .במכינה לומדים  86חניכים .בשנה הבאה ילמדו  ,68זהו
מספר המקסימום האפשרי .בהמשך להערות החברים ,חנן מציין כי יש לערוך תוכנית לשנה הבאה ,ולשלב סעיף של
תרומת המכינה ושילוב פעילותה בחבל אילות.
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 .9הצגת החווה הטיפולית בגרופית במסגרת הצגת הגופים המקבלים את תמיכת המועצה  -מציג רפי
אוסמו ויו"ר העמותה
החווה הטיפולית מול הרי אדום ,הינה עמותה ללא כוונת רווח ,פועלת משנת  ,1995ומעניקה טיפול לילדים
ולמבוגרים באזור הערבה ובעיר אילת .החווה ממוקמת בשטחי קיבוץ גרופית .משתפת פעולה עם מסגרות חינוך
מיוחד שונות מחבל אילות ומהעיר אילת ,עובדת מול קופות החולים ומפעילה תוכניות של פרויקטים מיוחדים.
צוות החווה כולל מטפלים,מדריכי רכיבה מוסמכים ,ומתנדבים .החווה עובדת בתאום עם התחנה הפסיכולוגית
המעניקה מעטפת טיפולית ועם מחלקת הרווחה המפעילה בתחום החווה גם את המועדונית.
תמיכת המועצה בחווה מסתכמת ב  66אלף  ₪בשנה .כספים אלה מופנים למימון הוצאות ישירות (מזון לסוסים,
טיפול רפואי ,פרזול וטילוף) .מימון פעילות החווה נשען על כ  88%מתרומות.
החווה פועלת להידוק הקשר עם העיר אילת .בכוונת עיריית אילת להקים חווה לרכיבה טיפולית בתחומה ,על מנת
להקל על תושביה ,המתקשים להגיע לגרופית .הוועד המנהל של החווה דן בבקשת ראש העיר והסכים לבחון את
האפשרות להרחיב את פעילות החווה ולהקים את השלוחה בסמוך לאילת ,בתחומי המועצה האזורית ,בשטחים
שיאותרו ויוקצו לעמותה ,תוך הבטחה שפעילות החווה בגרופית לא תפגע.
דובי גולדמן מציין כי פערי התמיכות בין המכינה לחווה הטיפולית אינם פרופורציונאליים 888 -אלף  ₪תמיכת
המועצה לשנה במכינת באר אורה ,לעומת  66אלף  ₪לחווה טיפולית .ההערה התקבלה ,הנושא ייבחן לקראת
חלוקת התמיכות בשנה הבאה.
 .0רישוי עסקים -מפרט אחיד רשותי להכנסתו לרשומות ולאישור משרד הפנים-
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את מסמך מפרט אחיד רשותי ,שיאושר במשרד הפנים .המסמך כולל את כלל
הדרישות שלנו בכל הנוגע לרישוי ,פינוי פסולת ועוד.
החלטה – מאושר פה אחד
 .2אישור הקמת ועדת ערר לניטור שפכי תעשיה -חברים בוועדה :מנהל מחלקת מים וביוב ,מנהל מחלקת
תברואה ,גזברית ומנכ"לית.
זוהי וועדת רשות ולא וועדת חובה .המועצה החליטה להקימה ,מתוך הצורך שעולה לטיפול בנושא .התקבלה הערה
במייל מאסף הולצר שיש לצרף לוועדה נציג ציבור חיצוני וחבר מליאה .חברי המליאה מסכימים עם ההערה .דניאל
בורשטיין הסכים להצטרף לוועדה כנציג המליאה .לא הוצע ולא נבחר נציג ציבור.
החלטה – מאושר פה אחד
 .7בקשה להגדלת התקשרות עם חב' אולניק –גדר אילות
נדרשת הגדלת ההתקשרות עם חברת אולניק בגובה  56%בהתאם להסכם החתום להרחבת גדר הביטחון בקיבוץ
אילות במימון משרד הביטחון והחטיבה להתיישבות ,התקבלה חוו"ד מהנדס המועצה ואישור היועמ"ש להגדלה.
החלטה – מאושר פה אחד
 .0בקשה להגדלת ההתקשרות עם אידאה – ניהול פרויקט כפר אומנים
מליאת המועצה נדרשת לאשר את הגדלת ההתקשרות עם אידיאה ,החברה המנהלת את פרויקט הקמת כפר
האומנים .סכום ההתקשרות המקורית ₪ 878,888 :בתוספת מע"מ ,המחולק לשלב א' -תכנון ₪ 88,888 -בתוספת
מע"מ ושלב ב' -ביצוע ₪ 198,888 -בתוספת מע"מ.
סכום ההגדלה המבוקשת לשלב א' בלבד הוא  ₪ 88,888בתוספת מע"מ ,המהווה הגדלה של  68%משלב א' .אין
חריגה מהיקף ההסכם הכולל שלנו התקבלה חו"ד מהנדס המועצה ואישור היועמ"ש להגדלה בהתאם לתנאים
בחוות דעת היועמ"ש.
ריצ'רד נמצא בארה"ב לגיוס כספים לשם השלמת ביצוע הפרויקט בכללותו.
החלטה – מאושר פה אחד
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 .2אישור עבודה נוספת עבור זיו אברמוביץ ,עורך העיתון המקומי
אישור המליאה לעבודה נוספת כרכז תרבות בקיבוץ יהל ,היקף העבודה  88שעות חודשיות ₪ 8,688 ,לחודש.
הועברה לחברי המליאה חוות דעת משפטית בנושא.
החלטה – מאושר פה אחד
 .15אישור אלון אביאל כחבר ועדת מכרזים מחליף לאסתי פדרמן שעזבה
מכיוון שאלון אביאל עדיין לא אושר על ידי משרד הפנים כחבר מליאה ,לא ניתן לאשר את מינויו כחבר
בוועדת המכרזים .כאשר יושלם מינויו כחבר מליאה ,יעלה סעיף זה להצבעה נוספת.
 .11אישור פרוטוקול הנהלה 88288
החלטה – מאושר פה אחד
 .1/אישור פרוטוקול מליאה 88288
החלטה – מאושר פה אחד
 .10אישור תכנית חומש מפעל הפיס לשנים /5/1-/5//
תוכנית החומש של מפעל הפיס החלה בשנת  ,8819בכל שנה נדרש לאשר את התוכנית הייעודית לשנה השוטפת.
לפחות 16%מהקצבות מפעל הפיס ,יוקצו לפעילויות והיתרה  86%לפיתוח.
התכנית לשנת הפעילות  8888-8881בסך  858אלפי  ,₪מורכבת מ  188אלפי  ₪לרווחה וחינוך ו 68-אלפי  ₪לצמיחה
דמוגרפית .בהקצבות הבאות ניתן יהיה להשתמש בכספים אלה לישובים ,בכפוף להחלטת מליאה.
החלטה – מאושר פה אחד
 .19עדכון  1לתקציב /5//
רויטל מציגה -בהתאם להנחית משרד הפנים ורו"ח המבקר נדרש לבצע עדכון  1לתקציב  8888שהוגש לפני מספר
חודשים ,לאישור משרד הפנים .העדכון בגובה  8.7מיליון  ,₪לאור שינוי שיטת הרישום החשבונאית לגבי חיוב
התחבורה את מחלקת החינוך בגין הסעות החינוך ( פר – קפיטא) .התקציב שאושר במליאה בחודש דצמבר 8881
עומד על  ₪ 188,719ונדרש לעדכן את התקציב לסך  158,819אלפי  ₪בהתאם להנחיות משרד הפנים.
החלטה – מאושר פה אחד
 .10אישור דו"ח כספי וועד מקומי לוטן ,גרופית ,אילות ,סמר ,קטורה לשנת /5/1
דוח כספי וועד מקומי לוטן לשנת  ,8881מסתכם בסך ₪ 1,815,888 -
דוח כספי וועד מקומי גרופית לשנת  ,8881מסתכם בסך ₪ 1,175,885 -
דוח כספי וועד מקומי אילות לשנת  ,8881מסתכם בסך ₪ 1,666,885 -
דוח כספי וועד מקומי סמר לשנת  ,8881מסתכם בסך ₪ 1,578,981 -
דוח כספי וועד מקומי קטורה לשנת  ,8881מסתכם בסך – ₪ 1,611,858
החלטה – מאושר פה אחד
 .12אישור תב"רים (מסמך מצורף)
החלטה – מאושר פה אחד

רשמה :סמדר אוחיון אזואלוס

מאשר:
חנן גינת ,ראש המועצה

לשכת ראש המועצה

האחריות לשרת את התושבים והזכות ליזום ,ליצור ולהגשים חלומות
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