המועצה האזורית יואב
05/04/2011
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בית גוברין

פרוטוקול ישיבת ההנהלה מתאריך 5.4.2011
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*
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משתתפים :אלון עינבר ,יואב כהן ,יונית פרטוק ,מוטי קצביץ ,מורדי ונטורה ,מנחם מנשהפור
חסרים :יחיעם יוגב ,עופר סלע
משתתפים נוספים :אהוד אברהמי ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי
 .1עדכונים
• התקיימה מסיבת פרידה מרני  -ההנהלה מברכת את העושים במלאכה על קיום של ערב
ראוי ומכובד.
• התקיים ביקור וסיור של עמיקם סבירסקי ראש היחידה להתיישבות במשהב"ט  -המשרד
יקדם מספר פרויקטים בין היתר ייבנו או יחודשו גדרות בקיבוץ בית ניר ובקיבוץ בית גוברין,
ישוקמו ויתוקנו דרכי ביטחון סביב חלק מהיישובים ,יוחלפו עמודי תאורה ,תקודם בניית
מרכז ההפעלה בבניין המועצה ,כיתות הכוננות ישודרגו ויצטיידו באמצעים חיוניים ונוספים
לפעילותם השוטפת.
• הערכות לחירום  -המועצה עוסקת בהיערכות לחירום ,הוכן תרחיש ייחוס בהתאם אליו
ייערכו ראשי המכלולים ,בעלי התפקידים והצח"י.
• בית ספר אנתרופוסופי ברבדים  -בית המשפט דחה את הערעור על סגירת בית הספר.
• הקמת מעון בכפר הריף  -לאור חוסר הנכונות של ויצ"ו להשתתף בעלויות כפר הריף נסוגו
מהבקשה.
• כביש חרובית  -התקיימה פגישה עם חברת החשמל .סוכם שחברת החשמל תממן טיפול
בשולי הכביש.
• ארנונה חברת חוצה ישראל  -סוכם על פשרה על בסכום של  700אש"ח.
• משתתפים בצערה של מנהלת בית הספר צפית נורית לבנה זק על מות בעלה חנן.
• בחירות – אושרה מועמדותם של מטי הרכבי צרפתי ,דוד קוכמן ,אילן סלמונה.
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*
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 .2היטל השבחה  -חוות דעת הצוות
הוצג תהליך העבודה של הצוות ועיקרי ההצעה
החלטה :ההנהלה מברכת את הצוות על העבודה היסודית שנעשתה וממליצה למליאה לאשר את
נוסח ההצעה.
 .3דוח ביצוע 2010
עיקרי הדוח הוצגו ע"י הגזבר.

*
נחלה
*
סגולה

 .4הצעה לתקציב פתוח
הוצגה להנהלה תחזית קרן הפיתוח לשנת  2011וההצעות לפרויקטים.
עלה בדיון נושא הערכות לקול קורא לשיקום תשתיות של משרד החקלאות.ההנהלה מבקשת
שהמועצה תיערך בהשפעה על היישובים לקדום תהליכי תכנון ובחינה של אפשרות למתן הלוואות
לנושא ע"י המועצה.
החלטה :להגדיל את תקציבי הסיוע למערכות הגיל הרך המופעלות ע"י האגודות לסכום של 160
אש"ח אופן החלוקה ייקבע ע"י מחלקת החינוך.

*
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מאשר :אלון ענבר

רשמה  :ורד בנארי – מנכ"לית

ממלא מקום ראש המועצה
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