המועצה האזורית יואב

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

פרוטוקול הנהלת המועצה מתאריך  22.4.2012מספר 5
משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר ,מנחם מנשהפור ,מוטי קצביץ ,יונית פרטוק,
עופר סלע  ,מורדי ונטורה
חסר :יואב כהן,
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,ליאת רותם,
 .1עדכונים
· ועדת חלוקת הכנסות  -בצוות הפנימי שלנו חברים מטי ,יואלי ,ורד ,אלון ענבר .בתאריך
 22.4.2012התקיימה פגישה הראשונה של הועדה בנוכחות הצדדים .אנו נערכים לתגובה
בשיתוף יעוץ משפטי )קדם( ומתכנן ערים )דורון קופמן( .מ"א לכיש החליטה לפעול עצמאית.
· בהתאם לבקשת ההנהלה הצוות יבחן קבלת חוות דעת משפטית נוספת.
· משרד התחבורה  -התקיימה פגישה אצל סמנכ"ל תשתיות ,נכונים להשתתף בתכנון ככר
מעגלית בורדון בשנה הנוכחית.
· מנכ"ל הרכבת -התקיימה פגישה אצל מנכ"ל הרכבת .שלב ב' של התחנה עדיין דורש אשור
תקציבי .המועצה פנתה שנית לגבי קביעת שם התחנה .במידה ויאושר תקציב העבודה תמשך
כשנתיים.
· מענק פיתוח – משרד הפנים -התקבלה הודעה כי אנו זכאים ל 175 -אש"ח מענק פיתוח.
יו אלי יכין התב"ר למליאה הבאה
· בי"ס האלה -מנהלת בית הספר דורון חנין הודיעה כי לא תמשיך בניהול ביה"ס בשנה"ל הבאה.
אנו מודים לה ומאחלים לה הצלחה בהמשך דרכה.
· פארק תעסוקה יואב  -אנו קרובים להשלמת כל התנאים הנדרשים לקראת הפקדה .הלו"ז
המקווה כחודשיים.
·  RR Satבעקבות הפקדת התכנית בועדה מחוזית ,התקיים מפגש תושבים בגלאון בהשתתפות
 RRSatומומחה קרינה .הוצג מהלך העניינים לאורך השנים והובהר למשתתפים כי לדעת
המועצה הסיכוי להצלחת הגשת התנגדויות מטעם גלאון נמוכה.
· צהרונים  -בשנה"ל תשע"ג מתנ"ס יואב צפוי להפעיל שלוש קבוצות צהרונים בכפר הרי"ף.
החלטה :התחשיב הכלכלי יוצג בפני ההנהלה.
 .2בקשת רבדים בנושא בית הקברות בהשתתפות גלעד מינץ ,סמי גרס וישראל שרמן.
נציגי רבדים הציגו את הבקשה להעביר לרשות המועצה את בית הקברות כאשר הטיפול והתפעול
יתבצעו ע"י רבדים.
במהלך הדיון עלו הסוגיות הבאות:
· לוודא שהמועצה לא תינזק כתוצאה מפעילות קודמת של רבדים בבית הקברות.
· לקבל החלטה עקרונית עד כמה ומתי המועצה נכנסת במקום היישוב בנושא בתי הקברות.
· לוודא קבלת שיפוי מרבדים כנגד תביעות מהמועצה.
· לוודא שהענות לבקשה של רבדים לא יפגע ביכולת העתידית שלה להקים בית קברות אזורי.
החלטה :להקים צוות שיבחן לעומק את הנושא כולל ההיבטים המשפטים והציבורים .חברי הצוות:
יונית פרטוק – יו"ר ,יחיעם יוגב ,אלון הברפלד.
 .3תהליך אסטרטגי
הוצגו תוצרי המיפוי ועקרונות ראשוניים למדיניות .ההנהלה מבקשת לבחון הצגת יעדים שאפתניים
וסדרי עדיפויות לוועדת ההיגוי.
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