פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר  10לשנת 2020
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה וגם באמצעות מערכת הזום ביום ראשון ה)29/11/2020 -

משתתפים:

ניר ונגר
רותי קפלן
עופרה שוורץ
קורין תויתו
ג'ני אבן
שירן תעסה
יריב קיטה
נרי אראלי
יורם דביר
דוד הראל

ראש המועצה  -נוכח
חברה VC -
חברה – נוכחת
חברה – נוכחת
חברה  -נוכחת
חברה VC -
חבר VC -
חבר – VC
חבר – VC
חבר – נכח

מוזמנים קבועים:

עו"ד יורם זמיר
עו"ד מורן יצחקי
עו"ד ורד שאלתיאל
עו"ד קים
אלון מררי
עפרה גזית
עידן שילמן
יוליה זוהר

יועמ"ש – באמצעות VC
יועמ"ש  -באמצעות VC
יועמ"ש – נוכחת
יועמ"ש  -נוכח
רו"ח – באמצעות VC
דוברת המועצה – באמצעות V
גזבר המועצה  -נוכח
מנהלת לשכת ראש המועצה  -נוכחת
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ניר פותח את הישיבה ומעדכן ,כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה בחלקה גם
באמצעות מערכת הזום ,בשל מגבלות על התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף
הקורונה ,הוא מבקש לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית
מכח סעיף  55לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח –  .1958כמו כן ,מבקש את אישור
הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד)  :לקיים את ישיבת מליאת המועצה מספר 10/2020
גם באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית

על סדר היום:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

אישור פרוטוקול מליאת המועצה .09/2020
דיווח ראש המועצה.
אישור תב"רים.
האצלת סמכויות ועדים מקומיים.
הצעת תקציב ועדים מקומיים לשנת .2021
אישור תוכנית נסיעות לחו"ל לשנת .2021
אישור דירקטורים בתאגידים.
אישור שכר מנכ"לית.
מינוי נציגה נוספת לוועדת בחינה.
בקשה לקריאת רחוב/דרך ע"ש יהודה אלמוג ז"ל ,הבקשה תוצג ע"י בני המשפחה.
בקשה לשינוי השם למנחת בר יהודה.
דוח רבעון מספר  3לשנת .2020
שונות.
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להלן על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול מליאת המועצה מספר :9/2020
החומר חולק מראש לחברים.
הצבעה :פה אחד.

החלטה( :פה אחד) לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה
מספר 9/2020
**  13:19דוד הראל הצטרף למליאה.

 .3דיווח ראש המועצה:
מינוי מורן יצחקי לתפקיד מנכ"לית המועצה:
וועדת כשירות מינויים אישרה את מורן המינוי של מורן יצחקי לתפקיד מנכ"ל המועצה האזורית
תמר .מורן תחל את תפקידה ביום ה.01/12/2020 -
מינוי שושי אורון לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה:
שושי אורון ,מנהלת אגף החינוך במועצה מונתה במכרז פנימי לתפקיד יועצת ראש המועצה
לקידום מעמד האישה .שושי מחליפה את עופרה גזית ,שביקשה ,אחרי שנים ארוכות ,לסיים את
המינוי.
מתחם התיירות כ"אי ירוק":
מתחם האי הירוק נפתח באופן ייחודי לים המלח ואילת ועצם המשמעות והחשיבות של החוק
תופס אותנו בשלושה מעגלים ,האחד החזרה והחייאה של עולם התיירות שספג מהלומה קשה
במשבר הקורונה .השני ,אפשרנו חזרה למעגל העבודה של קרוב ל 1000-עובדים בשלב הראשון
ובהמשך יצטרפו עוד כ 2,000-עובדים ואפשרנו לאזרחי ישראל לצאת ולנפוש .השלישי ,שהנו
משמעותי עבור המועצה ,ה"אי הירוק" ממצב אותנו כגורם מרכזי באזור וכמועצה מובילה
ובעלת יכולת להניע תהליכים לאומיים ,שלא היו יכולים להתקיים ללא החוזק והאיתנות של
המועצה ומעמיד אותנו במקום נכון וראוי גם מבחינת תדמיתית ,מבחינת גורם תומך מבחינת
קידום בבדיקות הקורונה המבוצעות כאשר המטרה לאפשר כמה שיותר בדיקות כדי לאמוד את
מצב התחלואה ולקטוע את שרשרת ההדבקה.
ניר מוסיף עוד שהמהלך לא יכול היה להתקיים ללא צוות עובדים מסור ומהימן המסוגל לתפעל
את השגרה שלו ולהוסיף נטל לתפעול האי הירוק.
חלק מתושבי נווה זוהר מלינים על מיקום מתחם הבידוק .ניר מעדכן כי בחירת המיקום נעשתה
בתיאום עם משטרת ישראל ,נתיבי ישראל ואנשי מקצוע מהמועצה .ביקורת התושבים היא
לגיטימית אולם הוא מצר על דרכי הפעולה בה בחרו לנקוט חלק מהתושבות.
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עלות הקמת הפרויקט עומדת על כ 450 -אש"ח והפעלתו החודשית עולה כ 800-אש"ח עפ"י
האומדנים המעודכנים ,כאשר ישנה אמירה ממשרדי הממשלה שהם יישאו ב 50%-מהעלויות
ויחד עם זאת אנחנו במו"מ עם בתי המלון למימון שלהם בעלות של  50%מהעלויות .ניר מציין
את היחסים הטובים ששוררים כיום עם בעלי בתי המלון ,יחסים של שותפות פרגון ואהדה.
התכבדנו בנוכחותם של נשיא המדינה ושרת התיירות בפתיחת המתחם ,דבר המציג אותנו באור
ממלכתי כשותפים להקמת המתחם והפרויקט הלאומי.
לצערנו קניון ים המלח לא עלה בהגרלה של  9הקניונים שקיבלו אישור לפתיחה ברחבי הארץ.
ג'ני שואלת האם ניתן להחריג חוף אחד עבור באי הצימרים והחאנים ,ולאפשר גם להם רחצה
בים ?
ניר משיב שהבקשה תיבדק.
דיון בוועדה הגיאוגרפית:
דיון פומבי של הוועדה הגיאוגרפית בנושא חלוקת הכנסות ארנונה ממי"ה נקבע ליום ה-
 ,06/01/2020הדיון תואם לבקשת המועצה ,לאחר קבלת החלטת שר הפנים על העברת שטחי
חירן ויתיר למועצה.
הענקת תעודות הוקרה למתנדבים:
מנהל מחוז משרד הרווחה העניק תעודות הוקרה למתנדבים עובדי המועצה שסייעו בחלוקת סלי
מזון במהלך תקופת הסגר ושיבח אותם על פעילות המועצה בתקופת הקורונה.
השקת מחפר קציר המלח:
מחפר קציר המלח הושק והחל לעבוד אירוע משמעותי והיסטורי במרחב ים המלח.
הרמת מפלס הבריכה:
מי"ה העלו את גובה מפלס הבריכה לגובה מקסימאלי שהוא ( 15.1מטר מעל המפלס הקבוע
בחוק) לבקשת חל"י וזאת על מנת לבצע בדיקה במערכות ההגנה של חל"י .הבקשה ניתנה
בתקופה בה בתי המלון היו סגורים על מנת לצמצם פגיעה .עליית גובה המפלס גרמה לנזקים
במתקנים שונים בחופים וכרגע אנו מציפים את בקרת הנזקים מול חל"י.
נרי מציין שאין דרך לשאוב את המים חזרה אלה לשחרר את המים חזרה לאגף הצפוני.
ניר משיב כי מי"ה אחראים על הורדת המפלס ובמקביל אנו מתמודדים עם הנזקים שנוצרו
ונוסף ניר הנחה את אגף הנדסה למדוד בעצמנו את גובה המפלס ,על מנת לא להסתמך רק על
נתוני גופים אחרים
שיתופי פעולה עם בחריין:
יצרנו קשר עם נציגי ממשל בבחריין במטרה למצוא שיתופי פעולה בתחום החקלאות המתקדמת.
חירן:
נושא הקמת הישוב "נפל" לפתחנו ,נלמד יחד עם היועצים המשפטיים והכלכליים של המועצה
יחד עם אגף קהילה והנדסה את כלל המשמעויות.
בעבר הוגש בג"צ בנוגע לחירן ,ואנו לומדים את הסוגיה ואת המשמעויות.
הדיון הפומבי שביקשנו בוועדה הגיאוגרפית נולד מעצם סיפוח הישוב חירן למועצה האזורי תמר
וכן אנו עדיין ממתינים להחלטת בג"צ בנוגע להחלטת שר הפנים להעביר  3.5מיליון  ₪לערד ,על
אף הסכם קיים מהארנונה המשולמת במישור רותם.
סיורים באמפי פארק:
התקיימו שני סיורים ,הן באמפי פארק באר שבע ואמפי פארק באשדוד במטרה לקדם מתחם
התכנסות לאירועים גדולים במתחם התיירות שכרגע לוקה בחוסר ,פרויקט שהיתכנותו נבדקת
ע"י החכ"ל.
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שירותי בריאות:
בוצע סקר רחב נרחב בנוגע לשירותי הבריאות והרפואה ביישובי המועצה ובמתחם התיירות.
הסקר יוצג בקרוב להנהלות הישובים בתקווה שנעשה קפיצת מדרגה בנושא הרפואה השגרתית
ואף הרפואה המתקדמת בישובים .
ביקור שר התקשורת:
נושא נקודתי שעלה בביקור שר התקשורת הינו לדאוג שיגיע סיב אופטי ליישוב הר עמשא ,למרות
שחב' בזק מחויבת לחבר כל ישוב בסיב אופטי ,הר עמשא עדיין לא מחובר ,ובנוסף הצפנו את
נושא חוסר הקליטה בכל הכבישים הסובבים את המועצה ,כביש  ,31כביש  25וכביש .90
אגף החינוך:
בניית תוכנית אסטרטגית:
דלית שטאובר ,לשעבר מנכ"לית משרד החינוך ,נבחרה להוביל תוכנית אסטרטגית של אגף
החינוך וזאת לאור העובדה שהמועצה לקחה על עצמה את האחריות החינוכית והניהולית על
הפנימייה והפעוטונים ,ולאור חילופי מנהלי אגף החינוך בשנים האחרונות ,החלטנו לבנות
תפישת עולם חינוכית.
עפרה שוורץ שואלת לכמה זמן תועסק דלית שטאובר ?
ניר משיב כי נחתם עמה חוזה לשנה.
בחינת התקשרות עם רשת ניהול לתיכון עין גדי:
בהחלטה משותפת של המועצה יחד עם המועצה האזורית מגילות ים המלח ,יו"ר וועדת החינוך
ונציגי משרד החינוך ,נצא למכרז לבחירת רשת ניהול לתיכון עין גדי .להתקשרות עם רשת ניהול
מספר יתרונות :האחד יציבות כלכלית והשני יציבות ניהולית ומאפשרת לבית הספר להיות חלק
ממערכת ולא להתנהל כבן יחיד.
שירן מבקש הסבר בנוגע לרשת ניהול.
ניר משיב כי רשת ניהול היא בעצם חברה שתפעיל ותנהל את המערך הניהולי של בית הספר
והצוות החינוכי יועסק דרכה .תפיסת העולם החינוכית נקבעת ע"י הרשות במשותף ועם רשת
הניהול .רשת ניהול מעניקה יציבות לטווח ארוך ,ניתן לראות זאת בערבה תיכונה ,בעמק
המעיינות וברשויות נוספות.
מטרד הזבובים:
מעבר לפעילות השגרתית אנחנו עובדים בשני מישורים יחד עם ארגון אקופיס .בטווח הקצר,
פועלים לחבור לאיש קשר מקומי מהעיר סאפ'י על מנת שנעביר לו חומר הדברה והוא יבצע ריסוס
על משאיות המגיעות עם הזבל החי לפיזור בשדות .במידה ולא נאתר איש קשר מקומי ,נציג מחב'
אקופיס הירדני יבצע את הריסוס .ובטווח הרחוק ,המטרה היא להעביר הורמון מאכל לתרנגולות
שעוזר לא לאפשר גידול רימות בצואה.
נרי מציין כי הדברים שניר ציין ידועים כבר  4שנים והוא מצר על כך שעד היום לא נעשו ותושבי
הכיכר ממשיכים לסבול מהמטרד ולכן ממליץ לבצע תחקיר אירוע וללמוד מטעויות כאשר חלק
מהלמידה מאפשרת להתקדם הלאה .לצערו תחקיר אירוע בנושא מטרד הזבובים מעולם לא
נעשה במועצה דבר שמעיד על חוסר מקצועיות.
ניר משיב שהוא מרים את הכפפה בעניין התחקיר ובהחלט מקבל את ההערה.
ג'ני מבקשת לקבל דו"חות ריסוס שבועיים בכדי להציג לתושבים שאכן נעשות פעולות ע"י
המועצה למניעת המטרד.
אגף קהילה:
אגף הקהילה מסייע ליישוב עין תמר בליווי קהילתי באמצעות חב' טנא המתמחה בתחום
המושבים על מנת שיתאים לאופי המושב ,וכן מסייע ליישוב הר עמשא בתהליך היציאה הסופית
מפירוק שתערך בסוף דצמבר ובמקביל יתקיימו בחירות להנהלת הישוב ובניית מבנה ארגוני,
הפרדת וועדים ועוד .בקיבוץ עין גדי מלווים את הנהלת הקיבוץ בנושא תהליך השוואת מעמדות.
כאן המקום לציין את עבודתו המסורה והמקצועית של רונן ארליך ,מנהל האגף ,שבנוסף
לתפקידו הוא גם אחראי על מכלול רואה בחירום ואיש הקשר מול משרד הבריאות בתקופת
הקורונה.
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לפנינו:
בסופ"ש הקרוב יתקיים פסטיבל הגרוב בעין גדי ,שהוא בעצם הצלע השלישית של הפסטיבלים
בישובים ,שהראשון התחיל בפסטיבל הר עמשא ,המשכנו עם בזיליפסט ביישובי כיכר סדום
שהפך להיות סדום ואהבה וכעת הפסטיבל הראשון בעין גדי שיתקיים במתכונת של דרייב אין.
ג'ני מצרה על כך שהפסטיבל בכיכר סדום נדחה פעמיים לאור העובדה שנחל אמציהו טרם
נפתח.
סיורים במפעלי מישור רותם:
השבוע יתקיימו סיורים נוספים במפעלי מישור רותם.
גיבוש מנהלי אגפים:
לאחר השלמת צוות הניהול הבכיר של המועצה נצא בשבוע הבא ליומיים גיבוש של מנהלי
האגפים .
כנס התקציב:
הכנס יתקיים ביום ה 17/12/2020 -בחדר הישיבות של המועצה ,בהתאם למגבלות התו הסגול,
עד  10אנשים בחדר ומי שמעוניין להתחבר באמצעות הזום מסיבותיו שלו ,אנו נאפשר זאת .כל
מנהל אגף יעלה בזום ויציג את פעילות האגף ואת תוכניות העבודה לשנת  .2021את ספר התקציב
נעביר בפורמט  PDFוגם בקובץ מודפס.
ביקור שר החקלאות:
שר החקלאות יגיע לסיור ברחבי המועצה ביום ה ,22/12/2020 -נתחיל ביישובי כיכר סדום ומשם
נמשיך לעין גדי ונעלה בפניו את האתגרים שעומדים לפנינו בעולם החקלאות ,המים והקרקעות.

 .3אישור תב"רים:
החומר חולק מראש לחברים.
עידן שילמן ,גזבר המועצה ,נתן דברי הסבר.
להלן בקשה לאישור תב"רים:
סה"כ הסכום לתקצוב הינו  4,750,183לפי מקורות המימון הבאים:
מימון ממקורות חיצוניים בסך .₪ 2,517,108
קרן לעבודות פיתוח בסך .₪ 2,233,075
תב"ר  1052הינו רישומי בגין המחשבים שקיבלנו ממפעל הפיס ומיועדים לילדים .ובנוסף תכנית
הרווחה של מפעל הפיס.
תב"ר  1141עבור פיס מושלם פלוס ,הינו חלק מתוכנית החומש מדובר על תכנית הרווחה של
מפעל הפיס.
תב"ר  ,1142אי ירוק במתחם התיירות מדובר על עלות הקמה ותכנון בסך של  395,812שתוקצב
תחילה מתקציב שוטף ועלינו לציינו בתב"ר .כרגע נרשם בתב"ר סכום ההפעלה כולל העמסות,
ללא עלות הבדיקות שלא ממומנות ע"י המועצה ,כאשר משרד התיירות ו/או משרד הפנים יעבירו
התחייבות חשבית רשמית על  50%מההוצאות כפי שהתחייבו בשיחות בע"פ מול ראש המועצה
וגזבר המועצה ובכתב ממשרד התיירות .נעדכן את התב"ר לחלק המבוקש במכתב להתחייבות
החיצונית.
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ניר מוסיף כי תכנית העבודה מתוכננת כך שהאי הירוק יעבוד עד סוף דצמבר  2020ולא נוכל
לשאת בהוצאות של האי הירוק מעבר לתאריך זה ובמידה ויהיה סגר והאי הירוק יסדר ,לא נפתח
אותו מחדש.
ג'ני שואלת איך אנחנו נערכים אם לא נקבל את ההתחייבויות ממשרדי הממשלה ?
עידן משיב כי משרדי הממשלה מודעים לעובדה שהם יישאו ב 50%-מעלות ההקמה והתפעול
ומאחר ואנו מתחשבים תוך כדי תנועה והדבר חדש לכולם ,אין לנו את הסכום המדויק .כמו כן,
אנו מצמצמים עלויות באופן משמעותי תוך כדי תנועה על מנת שהחלק של המועצה ( 50%מסך
העלויות) לא יהיה משמעותי) ,בכל אופן אנו בוחנים הנושא תוך כדי ולכן אנו בשלב זה מתקצבים
את החלק שלנו על בסיס האומדנים הראשוניים שאמורים להספיק לפחות עד סוף דצמבר על
בסיס החלק שלנו בלבד.
שירן מציינת כי לרוב תחילה מקבלים את ההתחייבות ממשרדי הממשלה ורק לאחר מכן מעלים
למליאה ,למה כאן אנחנו עושים הפוך ?
עידן משיב כי הפעם אין לו ברירה ,חייב לתפעל את המתחם ולכן הציג קודם את מלוא העלויות
וברגע שנקבל את התחייבות להשתתפות בעלויות נעדכן בסבב דוא"ל את ההתחייבות החיצונית.
שירן שואלת מה יהיה אם לא נקבל את ההתחייבות בפועל ? איפה זה שם את הכסף שכבר
הוצאנו ?
עידן משיב שמדובר על מקרה קיצון  ,ואם חלילה יתממש אנו נסגור את האי הירוק מאחר ולא
נוכל לעמוד במימון מלא של הפעלת המתחם ועלות ההוצאות עד אותה נקודת זמן ,קרי תשלום
לספקים ופועלים ,יחולו על המועצה .בכל מקרה החלק של המועצה שאנו מבקשים לתקצב הוא
על בסיס האומדנים הראשוניים כפי שהצגתי ולאור התאמות שאנו עושים במתחם צריך
להספיק עד סוף דצמבר.
ניר מחדד שלא נממן מעל חודש הפעלה ללא התחייבות כתובה.
הצבעה( :פה אחד)
בעד אישור תב"ר  1052ו1141-
הצבעה :ברוב קולות
בעד אישור תב"ר 1142
בעד :ניר ונגר ,רותי קפלן ,עפרה שוורץ ,ג'ני אבן ,קורין תויתו ,דוד הראל ,יריב קיטה,
נרי אראלי.
נמנעת :שירן תעסה.

החלטה( :פה אחד) לאשר את תב"רים  1052ו1141 -
(ברוב קולות) לאשר את תב"ר 1142
עפ"י הטבלה המפורטת מטה
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 .4האצלת סמכויות ועדים מקומיים:
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
מליאת המועצה מסמיכה את הוועדים המקומיים להיות הזרוע המבצעת של הישובים מכח
סמכותה לפי סעיף  63לצו המועצות המקומיות החל מיום  01/01/2021ומחדשת המועצה את
האצלת הסמכות[.
הסמכות המועברת לוועדים המקומיים הינה בתחום הגינון ,התאורה ,ביטחון ,תחזוקה ,פינוי
פסולת ,אחזקת מבנים ,חינוך ,תרבות ושירותים חברתיים ,כמפורט בחומר הנלווה לפניה
למליאה.
סמכויות שאינן ניתנות להאצלה ע"י המועצה הן הסמכות לייסד תאגיד עירוני למטרה שהיא
בגדר סמכויות המועצה ותפקידיה; הסמכות להטיל אגרות ,היטלים ודמי השתתפות בתחום
שיפוטה; אישור תקציב הועד המקומי; אישור חוקי עזר ופרסומם וסמכות להפקיע מקרקעין.
הצבעה( :פה אחד)

החלטה( :פה אחד) לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים ,כמפורט
במכתב הפניה למליאה.

 .5הצעת תקציב ועדים מקומיים לשנת :2021
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
עידן שילמן נתן דברי הסבר.
התקציבים עברו את אישור הוועדים המקומיים.
ניר מוסיף כי השנה נוסף מרכיב השמירה לתקציב הוועדים כעוד נדבך לשת"פ מצוין ותמיכה של
המעצה ביישובים.
ג'ני מתנגדת יחד עם הנהלת היישוב לתקצוב של פסולת חקלאית ירוקה ופלסטיק .הנושא בדיון
כבר שנה והצפנו מספר פעמים כי הסכום אינו מאפשר לפנות את הר הפלסטיק שנוצר מה גם
שבשנה שעברה תקצבנו לנושא בסך של  400אש"ח .המועצה לא עמדה בהתחייבויות שלה
להחזיר את המצב לנקודת אפס כדי שמשם הישוב יטפל בפסולת .אין לנו דרך להתגבר על זה מה
גם שמדובר על שני הישובים ולא רק על עין תמר .ג'ני מציינת שהיא מסכימה עם כל היתר
בתקציב אולם לא מסכימה עם התקצוב של ה 270 -אש"ח.
קורין מצטרפת לג'ני בעניין הפסולת החקלאית ,ומזכירה כי הובטח להן לקבל את הטיפול בנושא
הפסולת החקלאית מנקודת אפס אולם עד היום זה לא קרה .קורין מציינת כי מזכירות הישובים
אישרו את התקציב על מנת שלא לעכב אולם ציינו הסתייגויות כגון :בית כנסת וספרייה שאינם
מתוקצבים וכן תקצוב הבריכה שאינו ברור וגם תחום האחריות לגביה ,תקצוב מדריך נוער
ותוספת סיוע למרפאה.
ניר משיב כי צריך ליישר קו מבחינת הבקשות המגיעות מצד הישובים ,כל התוכניות מרוכזות
בסל השירותים והנושאים צריכים להיעשות בתיאום תוך אפשרות לבצע תיקונים במחצית
השנה.
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בעניין הפסולת החקלאית ניר מזכיר כי בתחילה המועצה החליטה שהישובים לוקחים אחריות
על פינוי הפסולת החל מחודש  06/2019הנושא נמשך בדיונים עד סוף שנת .2019
באם כניסת ניר לתפקיד ראש המועצה ,הוחלט ששנת  2020תהיה שנת התארגנות והמועצה
המשיכה לתקצב את נושא הפסולת החקלאית עד למחצית  2020ולהפסיק את התקצוב בשנת
 . 2021הישובים חתמו על הסכם עם קבלן לפינוי פסולת ומבחינתי זו לקיחת אחריות של
היישובים ועמידה בסיכומים.
המועצה מלאה את מלוא התחייבויותיה בנוגע לפינוי הפסולת החקלאית.
לגבי פסולת הפלסטיק הייתה התחייבות מועצה להביא את שטח האיסוף למצב ", "0במהלך
הקיץ סוכם עם נציגי הישובים (בהובלת עין תמר) על קבלת האחריות על נושא פינוי הפלסטיק,
הועבר סכום כסף מוסכם לטובת הנושא לעין תמר ובזה המועצה עמדה בהתחייבות שלה למצב
" ,"0והחל מהקיץ כל נושא פינוי פסולת הפלסטיק עבר גם הוא לאחריות הישובים והחקלאים.
ניר מוסיף עוד כי עפ"י מידע שהגיע אליו ,קבלן הפלסטיק טוען כי לא יכול להתמודד עם הפסולת
בשל התנהלות החקלאים ,יותר מזה ,הנהלות הישובים ביקשו מהמועצה לקבל סמכות לתת
קנסות לחקלאים שאינם מקפידים על פינוי הפסולת ,דבר שאינו בסמכותם כרגע .ניר מחדד
שהאחריות במקרה זה היא של היישובים ,אולם המועצה תמשיך ותחפש אפשרות ודרך לעזור
ליישובים בחשיבה משותפת כיצד לפתור את הנושא.
ג'ני מציינת שהם רצו להביא משפרה אולם המדינה לא מאפשרת.
קורין מציינת כי אף קבלן לא סיים את העבודה שלו ופשוט הסתלק והשאיר את הערימה
מאחוריו ,ועל כן לא מבינה איך היישוב יכול להתמודד עם הנושא ללא כל ניסיון ?
רותי מאשרת כי גם בעין חצבה לא יישרו את ערימת הזבל לנקודת האפס ויחד עם זאת הם
נוהגים בדיוק רב בעניין השלכת הפסולת.
ניר מוסיף כי בעיית הפסולת החקלאית היא בעיה ארצית ,גם למדינת ישראל אין פתרון לעניין,
ומציין כי חקלאי היישובים מפנים את הפסולת הרבה יותר טוב משהמועצה פינתה ,בכל אופן,
לא נשאיר את היישובים לבד במערכה הזו ונמשיך לחפש פתרונות יצירתיים.
ג'ני שואלת האם כל היישובים קיבלו תוספת שמירה ?
ניר משיב שכן.
שירן מבקשת הסבר בנוגע לפערים בין הר עמשא לשאר הישובים בסעיף השמירה בישובים.
ניר משיב כי השמירה בהר עמשא מומנה על ידי משטרת ישראל ומשרד הבטחון מאחר והישוב
הוא צמוד גדר ,עם השלמה של המועצה.
שירן ,ומה בנוגע לשירותי הרפואה ?
ניר משיב כי המועצה תומכת בשירותי רפואה ביושבים בהם יש מרפאה.

המליאה מתבקשת לאשר את תקציבי הוועדים כדלהלן:
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5

תקציב ועד מקומי עין חצבה בהיקף של .₪ 359,700
תקציב ועד מקומי נאות הכיכר בהיקף של .₪ 965,000
תקציב ועד מקומי עין תמר בהיקף של .₪ 728,000
תקציב ועד מקומי עין גדי בהיקף של .₪ 2,832,2000
תקציב ועד מקומי הר עמשא בהיקף של .₪ 541,000
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הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את תקציב הוועדים כדלהלן:
תקציב ועד מקומי עין חצבה בהיקף של .₪ 359,700
תקציב ועד מקומי נאות הכיכר בהיקף של .₪ 965,000
תקציב ועד מקומי עין תמר בהיקף של .₪ 728,000
תקציב ועד מקומי עין גדי בהיקף של .₪ 2,832,000
תקציב ועד מקומי הר עמשא בהיקף של .₪ 541,000

 .6אישור תוכנית נסיעות לחו"ל לשנת :2021
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
ניר מציין שבשנה שעברה ,עם כניסתו לתפקיד ביקש להקפיא את כל הבקשות של הנסיעות לחו"ל
למרות שהגיעו לפתחו מספר בקשות.
כעת מעלה לפניכם מספר נסיעות עבודה המפורטות בטבלה שנשלחה ,לשנת התקציב הבאה.
קורין ממליצה לאגום את כל הכוחות ולהיערך לקראת נסיעות לחו"ל לירידים של שלושה ימים
בעיקר לאחר משבר הקורונה.
ניר מסכים עם קורין ומחדד עם אנחנו ביחסי עבודה מאוד קרובים עם משרד התיירות ויוצאים
לירידים הללו כחלק משותפות והיעדים נבחרים בקפידה וכהכנה ליום שאחרי הקורונה
נרי מבקש הסבר בנוגע לסעיף  1המדבר על נסיעה של שישה אנשים לירדן תחת מח' ראש הרשות.
ניר משיב כי מדובר על הערכה שיצאו לירדן שישה אנשי מקצוע לבחון את נושא מטרד הזבובים
רותי מחדדת שהתוכנית המובאת לפנינו היא כוללנית וכל נסיעה שהופכת לרלוונטית מועלית
לאישור בצורה מפורטת עפ"י נוהל שקיים במועצה.
ניר מאשר את דברי רותי ומציין שזוהי הערכה תקציבית ואם הנסיעות יהפכו ממשיות ,נפעל
עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים עבור נסיעות אנשי ציבור לחו"ל ונהלי המועצה הפנימיים.

הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את התכנית השנתית לנסיעות לחו"ל לשנת 2021
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 .7אישור דירקטורים בתאגידים:
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
**עידן שילמן עזב את המליאה.
 7.1מינוי דירקטורים בחברה הכלכלית:
נוהל לאסדרת חברה עירונית של משרד הפנים קובע ,כי חברי הדירקטוריון שהם נציגי
הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית ,בהתאם לתקנות העיריות
(נציגי העירייה בתאגיד העירוני) ,התשס"ו( 2006-להלן" :תקנות העיריות").
על פי תקנה  2לתקנות העיריות ,מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של תאגיד
עירוני .הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיריה,
שליש יהיו מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור .נציגי העיריה שהם עובדיה
ונציגים מקרב הציבור לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת
מינויים של משרד הפנים.
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד ,מתוקף תפקידו.
לאור מינויו לתפקיד גזבר המועצה של מר שילמן ,אשר שימש כסגן גזבר ומנהל הארנונה
במועצה ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את מחדש את מינויו כדירקטור בחברה,
וזאת בהתאם לתקנה  )2(8לתקנות העיריות ,הקובעת כי כהונתו של עובד הרשות
המקומית בתאגיד תפקע עם סיום התפקיד שמכוחו הוא מונה (ובענייננו – תפקיד סגן
הגזבר).כמו כן ,בהתאם ליחס הנדרש בדירקטוריון החברה ,חסר נציג נוסף מקרב עובדי
המועצה .לפיכך ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את מינויו של מר הרוש ,וזאת בכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים.
המינויים המבוקשים
להלן הרכב הועד המנהל לאחר המינויים המבוקשים ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים במשרד הפנים (החברים החדשים מופיעים באותיות מודגשות):
חברי המועצה
ניר ונגר יו"ר
יריב קיטה

עובדי מועצה
עידן שילמן
פנחס הרוש

מקרב הציבור
כוכי אבני
אור אלבז

הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידן שילמן ופנחס הרוש
כדירקטורים בחברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ
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 7.2מינוי דירקטור במטמנות אפעה:

נוהל לאסדרת חברה עירונית של משרד הפנים קובע ,כי חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות
המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית ,בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה
בתאגיד העירוני) ,התשס"ו( 2006-להלן" :תקנות העיריות").
על פי תקנה  2לתקנות העיריות ,מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של תאגיד עירוני.
הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיריה ,שליש יהיו
מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור .נציגי העיריה שהם עובדיה ונציגים מקרב הציבור
לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת מינויים של משרד הפנים.
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד ,מתוקף תפקידו.
בהתאם ליחס הנדרש בדירקטוריון החברה ,ולנוכח פקיעת כהונתו בתאגיד של מר יובל מסילתי
אשר סיים את תפקידו כגזבר המועצה ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר במקומו את מינויו של
מר שילמן ,וזאת בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים במשרד הפנים.
המינויים המבוקשים
להלן הרכב הדירקטוריון לאחר המינוי המבוקש ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
במשרד הפנים (החבר החדש מופיע באותיות מודגשות):
חברי המועצה
ניר ונגר (יו"ר)
ג'ני אבן

עובדי מועצה
עידן שילמן
גלעד חזן

מקרב הציבור
לילך דמתי

יצוין ,כי בדירקטוריון אפעה מכהנים עוד שני דירקטורים מטעם השותפים של החכ"ל באפעה
(חברת אמניר וחברת רמניר).
הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידן שילמן
כדירקטור במטמנות אפעה בע"מ
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 7.3מינוי דירקטורים במעיינות זוהר:
נוהל לאסדרת חברה עירונית של משרד הפנים קובע ,כי חברי הדירקטוריון שהם נציגי הרשות
המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית ,בהתאם לתקנות העיריות (נציגי העירייה
בתאגיד העירוני) ,התשס"ו( 2006-להלן" :תקנות העיריות").
על פי תקנה  2לתקנות העיריות ,מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של תאגיד עירוני.
הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת העיריה ,שליש יהיו
מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור .נציגי העיריה שהם עובדיה ונציגים מקרב הציבור
לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה לבדיקת מינויים של משרד הפנים.
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד ,מתוקף תפקידו.
בהתאם ליחס הנדרש בדירקטוריון החברה ,ולנוכח פקיעת כהונתו בתאגיד של מר יובל מסילתי
אשר סיים את תפקידו כגזבר המועצה ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר במקומו את מינויו של
מר שילמן ,וזאת בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים במשרד הפנים.
המינויים המבוקשים:
להלן הרכב הועד המנהל לאחר המינוי המבוקש ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים במשרד
הפנים (החברים החדשים מופיעים באותיות מודגשות):
חברי המועצה
ניר ונגר (יו"ר)
שירן תעסה

עובדי מועצה
עידן שילמן
אבי כהן

מקרב הציבור
נועה גורדון

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידן שילמן
כדירקטור במעיינות זוהר חברת הביוב והמים מייסודה של המועצה האזורית
תמר

 7.4מינוי חבר ועד מנהל לעמותת מכון ים המלח למחקר ,פיתוח ולימוד
נוהל לאסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים קובע ,כי חברי הועד המנהל שהם נציגי
הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית ,בהתאם לתקנות העיריות
(נציגי העירייה בתאגיד העירוני) ,התשס"ו( 2006-להלן" :תקנות העיריות").
על פי תקנה  2לתקנות העיריות ,מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של עמותה
עירונית .הנציגים בעמותה העירונית ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת
העיריה ,שליש יהיו מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור .נציגי העיריה שהם
עובדיה ונציגים מקרב הציבור לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה
לבדיקת מינויים של משרד הפנים.
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד ,מתוקף תפקידו.
בהתאם ליחס הנדרש בוועד המנהל של העמותה ,ולנוכח פקיעת כהונתו בתאגיד של מר
יובל מסילתי אשר סיים את תפקידו כגזבר המועצה ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר
במקומו את מינויו של מר שילמן ,וזאת בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים במשרד
הפנים.
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המינוי המבוקש:
להלן הרכב הועד המנהל לאחר המינוי המבוקש ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים במשרד
הפנים (החבר החדש מופיע באותיות מודגשות):
חברי המועצה
ניר ונגר (יו"ר)
עפרה שוורץ

עובדי מועצה
עידן שילמן
עפרה גזית

מקרב הציבור
נועה גורדון
אלון שחל

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידן שילמן
כחבר ועד מנהל בעמותת מכון ים המלח למחקר ,פיתוח ולימוד

 7.5מינוי חבר ועד מנ"ל לעמותת תמרית:
נוהל לאסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים קובע ,כי חברי הועד המנהל שהם נציגי
המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית ,בהתאם לתקנות העיריות (נציגי
העירייה בתאגיד העירוני) ,התשס"ו( 2006-להלן" :תקנות העיריות").
על פי תקנה  2לתקנות העיריות ,מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של עמותה
עירונית .הנציגים בעמותה העירונית ימונו כך ששליש מהם יהיו מקרב חברי מועצת
העיריה ,שליש יהיו מקרב עובדי העיריה ושליש יהיו מקרב הציבור .נציגי העיריה שהם
עובדיה ונציגים מקרב הציבור לא ימונו אלא אם כן מועמדותם נבחנה בידי הוועדה
לבדיקת מינויים של משרד הפנים.
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של התאגיד ,מתוקף תפקידו.
בהתאם ליחס הנדרש בוועד המנהל של העמותה ,ולנוכח פקיעת כהונתו בתאגיד של מר
יובל מסילתי אשר סיים את תפקידו כגזבר המועצה ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר
במקומו את מינויו של מר שילמן ,וזאת בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
במשרד הפנים.
המינוי המבוקש:
להלן הרכב הועד המנהל לאחר המינוי המבוקש ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
במשרד הפנים (החבר החדש מופיע באותיות מודגשות):
חברי המועצה
ניר ונגר (יו"ר)
ג'ני אבן

עובדי מועצה
עידן שילמן
עפרה גזית

מקרב הציבור
יסמין כהן
דוד מרקברייט

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידן שילמן
כחבר ועד מנהל בעמותת תמרית

** עידן שילמן שב למליאה.
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 .8אישור שכר מנכ"לית:
** מורן יצחקי עזבה את המליאה.
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
מורן יצחקי אושרה בוועדה לכשירות מינויים ביום ה 03/11/2020 -ותחל עבודה כמנכ"לית ביום
ה.01/12/2020 -
ג'ני מבקשת לדעת האם השכר הוא ברוטו ועל מה בעצם מורן תהיה אחראית אם זה לא אותו
תפקיד מנכ"ל כפי שיובל מילא ?
ניר משיב כי מורן תהיה אחראית על המחלקות :משאבי אנוש ,פיקוח ומוקד  106ומעבר לכך,
תהיה אחראית על הרגולציה ,הקשר עם גופי הסמך ,הקשר עם היועצים המשפטיים ,מעקב
החלטות ,תוכניות עבודה ,אסטרטגיה למעט הניהול הישיר של האגפים שינוהלו ישירות על ידי
ראש המועצה.
הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את שכר המנכ"לית
 100%שכר בכירים רמה  3בגין משרה מלאה ,בגובה של ₪ 28,983
** מורן יצחקי שבה למליאה.

 .9מינוי נציגה נוספת לוועדת בחינה:
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
נבקש לאשר את מינויה של הגב' עידית הקר כנציגת ציבור נוספת בוועדת בחינה.
ג'ני שואלת מדוע צריך עוד נציגה בוועדה ?
ניר משיב כי אונדריי בוסקילה משמש כמ"מ מנהל אגף קהילה והלו"ז שלו מאוד עמוס ולכן לא
תמיד הוא יכול להשתתף בוועדה הבחינה ועל כן אנו מבקשים להוסיף את עידית כנציגה נוספת.
הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את המינוי של עידית הקר
כנציגת ציבור נוספת בוועדת בחינה
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 .10בקשה לקריאת רחוב/דרך ע"ש יהודה אלמוג ז"ל ,הבקשה תוצג ע"י בני המשפחה:
החומר חולק מראש לחברים
ניר ונגר נתן דברי הסבר
התקבלה בקשה דרך ,דן אלמוג ,הבן של יהודה אלמוג ז"ל ,מי שהיה ראש המועצה הראשון של
המועצה האזורית תמר ,להנציח את שמו במועצה .לפי התקנון הבקשה עולה לאישור מליאת
המועצה .הכוונה היא לקרוא לדרך שיורדת מכביש  90לכיוון נווה זוהר ע"ש "דרך יהודה אלמוג"
ואף הכתובת של בניין המועצה ישתנה בהתאם ויקרא" :דרך יהודה אלמוג ."1
דן ,הבן של יהודה אלמוג ז"ל ,הצטרף למליאה ומשתף כי ליהודה אלמוג ז"ל ומודה למליאה על
תשומת הלב והיחס ומודה לניר ,ראש המועצה ,על שפתח בפניו את הדלת לעניין ההנצחה מתוך
מקום שהדורות עוברים ולא נשאר שריד.
עו"ד ורד שאלתיאל מחדדת ,כי לאחר ששמענו את בני המשפחה ,צריך לצאת בפרסום בעיתון על
הכוונה לקרוא לדרך ע"ש "יהודה אלמוג" ,לאפשר לציבור הרחב להגיש התנגדויות ככל שישנן,
ולאחר שיחלוף לפחות חודש מאז הפרסום ,אפשר יהיה לחזור למליאה ולקבל החלטה סופית,
ברוב של שני שליש מחברי המליאה.
הצבעה( :פה אחד).

החלטה( :פה אחד) לאשר פרסום בעיתון בדבר כוונת המועצה לקרוא לדרך
היורדת מכביש  90לנווה זוהר ע"ש יהודה אלמוג ז"ל ,ולאפשר הגשת
התנגדויות.

 .11בקשה לשינוי השם למנחת בר יהודה:
החומר חולק מראש לחברים
שירי בן שחר נתנה דברי הסבר.
בתחום המועצה האזורית תמר נמצא מנחת בר יהודה ,הידוע כ"מנחת מצדה" .החברה הכלכלית
חבל ים המלח מפעילה את המנחת ורואה בו אתר תיירותי לציבור המטיילים במרחב ים המלח
והסביבה.
אנו מפעילים במקום מגוון אטרקציות כגון מועדון צניחה ,טיסות בשמי האזור ,פסטיבלים
ופעילויות שונות .כמו כן ,פתחנו במנחת קיוסק הזמין לעוברים ושבים לטובת התרעננות
מהנסיעה הארוכה.
אנו מתכוונים לשים במקום שלט תיירותי גדול עם הסבר על המנחת בפרט ועל מצדה בכלל.
בעקבות כך ,ולשם הפיכת השם לקליט ומקושר לאזור ,אנו מבקשים לשנות את שם המקום
למנחת מצדה ע"ש בר יהודה ,במקום מנחת בר יהודה .עם עבודות שדרוג המנחת אנו מציבים
במקום שילוט הסברתי ,ונבקש לשנות את שם המקום הראשי למנחת מצדה ( ע"ש בר – יהודה),
על מנת למצב אותו כשער כניסה לאתר התיירות המוכר ובתוך כך למשוך קהל רב יותר להגיע
וליהנות מחוויה תעופתית יחידה במינה בנופים עוצרי נשימה.
לאחר אישור המליאה לבקשה זו ,תפנה החברה הכלכלית לוועדת השמות הממשלתית בבקשה
לשינוי שם המנחת.
הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר את שינוי שם "מנחת בר יהודה"
ל"מנחת מצדה ("בר יהודה")
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 .12דוח רבעון מספר  3לשנת  - 2020לידיעה:
החומר חולק מראש לחברים
עידן שילמן נתן דברי הסבר
תקציב רגיל – טופס 2
דו"ח תמצית נתוני התקציב הרגיל של המועצה ,לתקופה שהסתיימה ב  30בספטמבר  2020מציג
גרעון תקציבי בסך של כ  8,755אלפי .₪
להלן מפורטים ההפרשים העיקריים בביצוע ההכנסות וההוצאות ,ביחס לתקציב המועצה
לתקופה האמורה:
בצד ההכנסות :הכנסות הרשות לתקופת הדוח הסתכמו לכ  144,769אלפי  ₪ביחס לתקציב יחסי
של כ  129,476אלפי  ,₪סטייה מעל התקציב של כ  15,294אלפי .₪
עיקר הסטייה בהכנסות מיוחסת לרישום הנחות הארנונה שניתנו לעסקים לחודשים מרץ-מאי
בשל משבר הקורונה.
לאחר נטרול השפעת רישום הנחות הארנונה על הדוחות עדיין קיים גרעון (חוסר בהכנסות) בסך
 2,149אלש"ח.
בצד ההוצאות :הוצאות הרשות לתקופת הדוח הסתכמו בכ  136,014אלפי  ,₪סטייה מעל
לתקציב (עודף ביצוע) בכ  6,539אלפי .₪
גם כאן עיקר הסטייה מוסברת במתן הנחות הארנונה בתקופת משבר הקורונה ,יצוין כי הנחות
הארנונה נרשמות הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות על מנת לתת ביטוי מלא לפוטנציאל גביית
הכנסות הארנונה.
לאחר נטרול השפעת רישום הנחות הארנונה על הדוחות הרי שבצד ההוצאות יש עודף (תת ביצוע)
בסך  10,904אלש"ח.
ארנונה – טופס 5
עד לתום רבעון  3לשנת  2020חייבה המועצה נישומים בחיובי ארנונה שוטף בהיקף של כ 87,284
אלפי  ,₪כולל חיובים בגין ריבית והצמדה ולאחר הנחות ארנונה שניתנו (הנחות הארנונה
הכוללות פטור לעסקים בגין קורונה עמדו לסוף הרבעון הראשון על סך  35,789אלש"ח) .מתוך
סכום זה גבתה המועצה סך של כ  68,991אלפי  ₪המהווים כ  79%גבייה .מסכום זה סך של כ
 673אלפי  ,₪ארנונה מראש – יוכר כהכנסה בתקופות הבאות.
בנוסף גבתה המועצה סך של כ  5,771אלפי  ₪בגין חובות משנים קודמות ובסה"כ הסתכמו
הכנסות מגביית ארנונה לתקופה זו לסך של כ  74,089אלפי .₪
מסה"כ גבייה זו הועברו לעיריות דימונה וערד בהתאם לחלוקת לצו חלוקת הכנסות סך של כ
 11,329אלפי  ,₪כך שיתרת ההכנסות בתקציב המועצה מארנונה לרבעון  3לשנת  2020הסתכמו
לכ  62,690אלפי ₪
יתרת חובות נישומים בארנונה לסוף רבעון  3לשנת  2020עומדת על סך של כ  41,372אלפי ₪
כולל חובות משנים קודמות המהווים כ  56%מסכום זה.
תמצית מאזן – טופס 1
מאזן המועצה ליום ה 30.9.2020-הסתכם לכ  101,214אלפי .₪
למועצה עודף מצטבר בתקציב הרגיל בסך של כ  9,245אלפי .₪
למועצה עודף זמני בתב"רים ובקרן לעבודות פיתוח בסך כ  75,950אלפי  .₪כנגד עודף זה למועצה
השקעות מיועדות בבנקים.
יתרת חייבים-תשלומים לא מתוקצבים מורכבת בעיקרה מהקדמת תשלומים לגופי סמך,
מקדמות לעובדים והוצאות מראש.
יתרת התחייבויות שוטפות של המועצה לתום תקופת הדוח הסתכמה לכ  14,436אלפי  ₪אשר
מורכבת בעיקר מיתרת ספקים וזכאים אחרים שטרם שולמו וכן תקבולים שנגבו מראש ויוכרו
כהכנסה בהמשך השנה.
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רותי מבקשת לפעם הבאה להעלות נושא כמו עדכון על דוח רבעוני בתחילת הישיבה ולא בסופה.
ניר מקבל את ההערה.
קורין שואלת האם קיבלנו התייחסות ממשרד הפנים בנוגע להשגה על ההצללות ?
עידן משיב שאנחנו בקשר ישיר עם עוזר שר הפנים אולם עדיין לא התקבלו תשובות.

 .13שונות:
 13.1אישור נסיעה עקרוני לירדן:
ניר מעדכן את החברים כי יתכן ונצטרך אישור עקרוני לנסיעה לירדן לטיפול במטרד הזבובים.
קורן ממליצה שנרי יצטרף לנסיעה לירדן לאור מעורבותו והאכפתיות שלו לנושא.
ניר מקבל את ההמלצה.
הצבעה( :פה אחד) .

החלטה( :פה אחד) לאשר עקרונית נסיעת עבודה לירדן

הישיבה ננעלה !

_______________________
 ראש המועצהניר ונגר

רשמה :יוליה זוהר
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