פרוטוקול מליאה מספר  70מתאריך 7177070710
משתתפים :אייל בלום ,שגיא קליין ,יואב מויאל ,מגי יועץ ,אבי שדה.
חסרים :פיטר רבין ,רועי גלילי.
נוכחים :גיל סלוין ,עו"ד רועי פטריק ,רן שדה ,עומר קניון ,גיורא אברהם ,רינה פרץ -גל ,יעל חביב ,עידו כהן ,בועז
הורוביץ.
רשם :שי זינדרמן.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מספר  6מתאריך .01....0.12
 .0הצגת נושא חוק האריזות – דיון בהשתתפות יעל חביב.
 .2גביית אגרת ביוב במושבים.
 .4נסיעת ראש המועצה לכנס של  J.N.Fבארה"ב.
 ..הסכם גבולות בין המועצה למועצות השכנות.
 .6קביעת מ"מ לראש המועצה בזמן שהותו בחו"ל.
 .7אישורי תב"רים.
 .8אישור תעריפים לחוק עזר לסלילת מדרכות.
 .9מכירת דירת מועצה.
 .1.דיווח ראש המועצה.
דיון והחלטות:
 .1הוחלט לאשר את פרוטוקול מספר  6מתאריך .01....0.12
 .0יעל חביב  ,מנהלת היחידה הסביבתית ,הציגה והסבירה את המשמעות של חוק האריזות ואת התקדמות
המו"מ מול תאגיד המחזור "תמיר" .כמו כן ,יעל נתנה סקירה על מצב כמויות האשפה במועצה וכמויות
האשפה שאנו שולחים למחזור .בנוסף ,יעל נתנה סקירה על הנעשה ביחידה הסביבתית בנושא קידום אתר
לפסולת בניין ובתחום הקומפוסט .דיון בלבד.
 .2ברוב הישובים בארץ הרשות המקומית מתחזקת את רשת הביוב .כיום במועצה נהוג שהישובים מתחזקים את
רשת הביוב בעצמם .מוצע שהמועצה תגבה אגרת ביוב בישובים מכל נכס שמחובר לרשת הביוב ובמקביל
המועצה תתחזק את כל מערכות הביוב בישובים.
הוחלט :לאשר להתקדם עם הנושא ולתת פיתרון לכל הבעיות שעלו בישיבה .ולאחר שיעודכן חוק העזר וימצא
פיתרון לאופן הגביה הנושא יחזור לאישור המליאה.
 .4ראש המועצה מבקש את אישור המליאה לנסיעה לכנס של  J.N.Fבארה"ב ,הכנס הוא מקום טוב לנסות ולגייס
תרומות לטובת פרויקטים במועצה .לכנס הוזמנה גם חני ארנון ,רכזת משתלמים ,ומוצע לצרף גם את נועה זר,
רכזת גיוס תרומות של המועצה .הכנס מתוכנן לחודש אוקטובר .0.12

הוחלט :לאשר את הנסיעה.
 ..בשנים האחרונות נעשה ניסיון להגיע להבנות עם המועצות השכנות בנושא של "צדק חלוקתי" .נכון להיום
הגענו להסכמות עם מ"א תמר שהם ייקחו על עצמם את פינוי האשפה של המועצה כאשר נכון להיום
המשמעות היא חיסכון של כ ₪ 1,0..,... -לשנה .כמו כן ,מוצע לבקש תיקוני גבולות כך שכל השטחים
החקלאים של מושב עידן וחצבה יהיו בשטח השיפוט של המועצה והשטחים החקלאיים של עין -תמר ונאות
הכיכר יועברו לתמר .ועוד תיקוני גבולות נוספים.
לגבי מ"א חבל אילות מוצע לקבל רצועה מסוימת מדרום לכביש  12עד צומת ציחור כולל שטח הצומת ממערב
לכביש  4.עד נחל פארן .השטח שיועבר למועצה יכלול את שטח הצומת ( )1.1בו יושב כושי רמון .מ"א חבל
אילות קידמה תב"ע לצומת הכוללת תחנת דלק .ראש המועצה של חבל אילות ,אודי גת ,מתנה את העברת
השטח למועצה בתנאי שגם המועצה תעשה מאמצים להגדלת הכנסות הארנונה ותייקר את הארנונה בעיקר
לצימרים בערבה ותעמיד אותה על התעריף החוקי לבתי מלון .כמו כן ,אודי גת מבקש שהמועצה תיקח על
עצמה את החוב של כושי רמון בסך של כ.₪ ...,... -
לגבי מ"א רמת -נגב לא ניתן להגיע להבנות כאשר המועצה מבקשת לקבל את השטח של מפעל אורון ולקבוע
את קו המסילה כקו הגבול בין המועצות.
הוחלט:
א .לפעול מול מ"א תמר לשינוי גבולות כמוצע כולל העברת השטח מול הכניסה למושב חצבה
לטובת חקלאי כיכר סדום.
ב .לפעול מול מ"א חבל אילות מבלי לשנות את צו המסים של המועצה.
ג .להפעיל לחץ על מ"א רמת נגב שתצטרף להסדר.
 .6הוחלט למנות את פיטר רבין כמ"מ ראש המועצה בזמן היעדרותו מהארץ.
 .7הוחלט לאשר את התב"רים הבאים:
* הגדלת תב"ר  644תשתיות לשכונה חדשה במושב עידן בסך של  ₪ 2..,...מענק מ .השיכון.
* תב"ר חדש  7.7רכישת  0גרורי כיבוי -אש בסך של  ₪ 6.,...כאשר  ₪ 2.,...מענק מ.הביטחון ו₪ 2.,... -
העברה מתב"ר ..29
 .8הוחלט לאשר את עדכון התעריפים בחוק עזר לסלילת רחובות כך שעבור סלילת כבישים התעריף יהיה 01..9
 ₪לכל מ"ר בנוי .ועוד  ₪ 1...4לכל מ"ר קרקע .ועבור סלילת מדרכות התעריף יהיה  ₪ 0..01עבור כל מ"ר
בנוי ועוד  ₪ 10..61עבור כל מ"ר קרקע.
 .9רכישת הבית אותו הם משכירים מהמועצה ולהגדיל אותו בשל מצוקת הדיור בו הם נמצאים (הבית קטן
מידיי) .המשפחה מודעת לכך שניתן לרכוש את הבית בהליך של פטור ממכרז רק לאחר  1.שנים שבהם הם
שוכרים את הבית .אך ,הם מבקשים שהמועצה תאפשר להם להרחיב את הבית כבר היום ולבצע את המכירה
כאשר החוק יאפשר.
הוחלט :לאשרר את ההחלטה למכור את הבית בהתחשב במגבלות החוקיות של המועצה.

 .1.ראש המועצה דיווח לחברי המליאה את הנושאים הבאים:


ביקור שר המדע ,ח"כ יעקוב פרי ,ביקר בערבה והבטיח בין היתר שתקצוב המו"פ המדעי
לא יקטן בשנתיים הקרובות.



תוואי הרכבת לאילת מתוכנן לרדת לערבה מימשור ימין במנהרה ומשם דרך נחל סיף
לערבה בצמוד לכביש הערבה מצד מערב עד אזור נחל נקרות ,שם התוואי אמור לעבור
בגשר עילי לצד מזרח ולהמשיך בצמוד לנחל ערבה עד אילת .התוואי אמור לעלות על
השטחים העתידים של מושב צופר ופארן כאשר אנו מנסים להקטין פגיעה בשטחים
חקלאים כמה שניתן .היות ומדובר ברכבת מהירה  ,כרגע מדבור על תחנה אחת בלבד
באזור המועצה.



חינוך -אילת ביגר מצוקים נבחרה כרכזת חינוך כאשר משנת הלימודים הבאה התיכון
עובר להפעלה של רשת "דרכא" בביה"ס יסודי לא הצלחנו השנה לגרום לכך שהחינוך
האנתרופוסופי יעבור לביה"ס לכן ,הם ימשיכו שנה נוספת לפעול בצוקים אך אני מקווה
ששנה הבאה כולם יהיו בביה"ס אחד.



מכינת ערבה נפתחה השלוחה במושב פארן וכבר בשנה הזו קיבלנו תקצוב לכך.



שי זינדרמן יסיים את עבודתו במועצה אנו נפרסם מכרז לגזבר שיחליף את שי בתהליך
מסודר.

___________
ראש המועצה

__________
חבר מליאה

