המועצה האזורית יואב
י"ז/חשון/תשע"ב
14/11/2011

בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
חוות אל
עזי
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר
הנוער
*

פרוטוקול ישיבת ההנהלה מספר  7.11מתאריך 8/11/2011
משתתפים :מטי הרכבי ,אלון עינבר ,יואב כהן ,יונית פרטוק ,מנשהפור מנחם,
עופר סלע ,יחיעם יוגב.
חסרו :מוטי קצביץ ,מורדי ונטורה,
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,ליאת רותם
 .1עדכונים
• התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעג'י – בשנת  2012כנראה לא נקבל מענקי
איזון ופיתוח ,פרס ניהול – טרם התקבל ,מחכים לתשובה לגבי רזרבת השר.
• הגדלת השירות ליזמים – המועצה נותנת שירות ליזמים של יום בשבוע ע"י עינב אוחיון רכזת
יזמויות המועסקת ע"י "מעברים" .לאחרונה התחיל פיילוט עם מט"י באר שבע שיממנו יום וחצי
נוספים לטובת הגדלת השירות במועצה ע"י עינב.
• בית ספר אנתרופוסופי מעיין ברבדים –ניתן פסק דין וצו סגירה לבי"ס מעיין.
• מבקרת המועצה התחילה את עבודתה ,נפגשה עם ועדת ביקורת ,יפורסם נוהל תלונות ציבור
• טרם נפתרה סוגיית מסמכי הקרקע של בי"ס האלה מול מנהל מקרקעי ישראל
• "שדות יואב" ו"האלה" משתתפים בפרויקט תקשוב לאומי .על המועצה האחריות על הקמת
התשתיות עד פתח ביה"ס
• החל תהליך רה-ארגון בינוי צפית ,עקרונות הרה ארגון קיבלו את ברכת ביה"ס ,ועד ההורים
והועד המנהל.
 .2עדכון צו ארנונה
ההנהלה דנה בטיוטת הנוסח "לבקשה להעלאה חריגה" של תעריפי ארנונה לשנת  .2012הבקשה
המוגשת היא פעולת המשך לבקשה שהוגשה בשנת .2010
ההנהלה אישרה בקשה להעלאה חריגה של תעריפים בשיעור  15%בכל הסיווגים שבשנת 2010
אושרה העלאה חלקית .לגבי סיווגים של מתקני חשמל ותחנות כוח אושרה הגשת בקשה להעלאה
לשיעור התעריפים הממוצע באזור.
ההנהלה ביקשה לבחון התייחסות וניסוח ספציפי שיחריג מבנים מוניציפליים מסוג בריכות שחייה
מחבות בארנונה .יבחן פעם נוספת שיעור התעריף לקרקע תפוסה המשמשת למסחר ברכב
וחלפים.
 .2תפעול בית הבנים
קיבוץ כפר מנחם פנה למועצה שתיקח אחריות על ניהול ותפעול "בית הבנים".
הוצגו החלטות ההנהלה בשנים האחרונות ביחס לבית הבנים ,מודל ההפעלה הנוכחי עם כפר
מנחם ,היחסים עם מגבית קנדה בעלת הקרקע וההשקעות הנדרשות .במהלך הדיון הועלו שלוש
חלופות :
א .לשמור על מודל ההפעלה הנוכחי בתוספת של  50אש"ח.
ב .המועצה תקבל אחריות על ניהול ותפעול בית הבנים.
ג .המועצה לא תשתתף בעלויות בית הבנים יינתן מענה לצורכי בתי הספר להתכנסויות
גדולות באולמות בסביבה.
החלטה:
 .1המועצה תיקח את על עצמה את האחריות לניהול ותפעול בית הבנים בשנת . 2012
 .2ייחתם הסכם בין עמותת "יד לבנים" ,המועצה ומגבית קנדה שיעגן את זכויות המועצה.
 .3המתנ"ס יפעיל את המבנה מתוך ראיה עסקית במטרה להשיג ממנו הכנסות.
 .4תקציב ההפעלה לשנת  2012יישאר כפי שהיה בסך של  ₪ 200,000ויועבר לזכות המתנ"ס.
 .5לקראת סוף שנת  2012תבחן התכנית  /התקציב לקראת החלטות ל – .2013
 .6במידה ויידרש תקציב גבוה מהסכום הנ"ל תשקול המועצה  /המתנ"ס אופן הפעלה שיעמוד
בתקציב .
מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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