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פרוטוקול הנהלת המועצה מתאריך  15.7.2012מספר 8
משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר ,יואב כהן ,מורדי ונטורה
מנחם מנשהפור ,מוטי קצביץ.
חסרים :יונית פרטוק ,עופר סלע ,
חסר :משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי,
 .1עדכונים
• ועדת חלוקת הכנסות – הוגשו ניירות העמדה של המועצה.
• תקציב  – 2013התקציב יובא לאישור המליאה בנובמבר לפני הבחירות בעדכונים ושינויים
הכרחיים.
• תיירות במחצבת נחלה – עמותת עמק התנ"ך מעוניינת לקדם הקמת פארק תנ"ך בישראל,
כמושכן ברמה ארצית )לתיירות פנים( וברמה בינלאומית )לתיירות נכנסת( .הקמת הפארק
תהיה על בסיס מימון פילנתרופי ותפעולו השוטף יהיה כלכלי )ללא תלות במימון תקציבי חיצוני
בשוטף( .בכוונת המועצה להתקשר עם צוות תכנון אדריכלי ,הנדסי ,תכני ועיצובי ותפעל להכנת
תכניות מפורטות להיתר בניה ,למכרז ולביצוע ,אשר תובאנה לשיפוט ואישור צוות ההיגוי,
ובהמשך לאישור הרשויות וועדות התכנון והבניה המוסמכות .המועצה תגבה תקורת ניהול של
 5%מההוצאות בתקופת התכנון וההקמה ,ו 10%-מההוצאות בתקופת התפעול השוטף.
• הקמת וועדה מקומית – התהליך יצא לדרך בליווי חברת אמן .המועצה נדרשת להיערך בעיקר
בסוגיות של כוח אדם ומחשוב.
 .1מלגות – בהשתתפות אורי מלול
ההנהלה דנה בהצעה המבוססת על החלטת ועדת מלגות מיום  7.5.2012אשר הדגישה כי יש לשמור
על העיקרון של קבלת מלגה בתמורה לנתינה בקהילה.
החלטה :המלגות לסטודנטים "מעורבות חברתית" ומלגות לסטודנטים "שנה שנייה" יאוחדו תחת
הכותרת "מלגות לסטודנטים" .סטודנטים יוכלו לקבל מלגה בסך  ₪ 1,500עבור תרומה לקהילה של 30
שעות לקהילה  /מלגה בסך  ₪ 3,000עבור  60שעות תרומה לקהילה .כלל הסטודנטים בכל שנות
הלימוד יוכלו לפנות לבקש מלגה .יערך מיון בהתאם לתקציב ולסדרי עדיפות:
 .1עדיפות לסטודנטים שלומדים לימודים אקדמאיים ולימודי מקצוע ,שעות הלימודים לא
יפחתו מ 15-ש"ש.
 .2לסטודנטים שטרם נהנו ממלגת לימוד.
יישובים שייזמו וינהלו פרויקט יישובי המופעל ע"י הסטודנטים ,יקבלו מלגה נוספת ילישוב לטובת
הפרויקט בסך  .₪ 1,500ריכוז הפרויקט ייעשה במועצה במחלקת החינוך .מועד לפרסום במהלך חודש
אוגוסט סגירת הרשמה סוף נובמבר .טקס חלוקת מלגות ייערך בחודש מרץ.
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 .2עמותת התיירות – בהשתתפות שלומי שקד
הוצגה הצעה לשינוי בהתנהלות עמותת התיירות לאור פרישתה הצפויה של מ.א.מטה יהודה .מהות
ההצעה היא הרחבת השתופות עם מועצות אזוריות נוספות.
המסגרת האירגונית תהיה העמותה" -יואב  -לקידום תרבות ,חינוך ,ספורט ותיירות )ע''ר(
לעמותה זו היכרות וממשקים עם משרדי הממשלה וותק של פעילות המאפשר קבלת תקציבים.
במסגרת העמותה תוקם מינהלת וולנטרית לנושא התיירות שבה יהיה ייצוג לכל הרשויות השותפות
במיזם )ראש הרשות או נציג מטעמו( ,מינהלת זו תאשר פעילויות ותקציבים.
התקציב 40 :אש"ח למועצה ,כל מועצה תתקצב בתקציב  2013את סכום השתתפותה במיזם .התשלום
יהיה כנגד חשבון של מתן שירותים )מבטל הצורך באישור למתן תמיכה(.
שיווק :שם חדש להתארגנות" --שפלת יהודה" )הקש לוגי לקיים(
הלוגו :שמירת הלוגו הקיים ,מותג חזק מוכר ונתמך ע"י ארגונים לאומיים ומשרדי ממשלה.
מבנה אירגוני/תפעולי :מנהל ,מזכירה ,במשרדי מועצה אזורית "יואב".
תקופת ניסיון :לאחר שנה תערך בחינה וחשיבה מחודשת
המסגרת התקציבית המוצעת והמשך ההתארגנות מותנים כמובן בהסכמת רוב הרשויות.
נודה להחלטתכם בהקדם.
החלטה :ההנהלה מאשרת את ההצעה וסומכת את ידיה של ראש המועצה בפניה לראשי מועצות שכנות
להצטרף.
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 .3ביוב אל עזי – בהשתתפות יחיאל כהן ואמג'ד אל עזי
הוצג הנושא על ידי מהנדס המועצה ,יחיאל כהן מערכת הביוב מבוססת על סניקת השפכים )דחיפה ע"י
משאבה( מהצד המזרחי לצד המערבי ומשם מנקודת איסוף ,סניקה של השפכים למט"ש רבדים.
כתוצאה מהסניקה של השפכים חודר/מתפשט דרך צנרת הביוב ריח רע בכל הבתים שבצד המערבי
והתושבים סובלים ומתלוננים.
לטענת המתכנן הסיבה להתפשטות הריח היא שבבתים שבצד המערבי לא מותקנות "אסלות מערביות"
אלא "אסלות מזרחיות" שאין להן סיפון למניעת מעבר גזים.
כדי לפתור הבעיה מוצע להקים מעקף של קו ביוב כך שהסניקה מהצד המזרחי תגיע ישירות לבריכת
האיסוף ולא ידחפו גזים לצנרת בצד המערבי.
עלות הפתרון המוצע כ 55-אש"ח.
החלטה :המועצה תממן  75%מעלות התיקון של מעקף קו ביוב 25% ,מהעלות תתוקצב מתקציב
הפיתוח של אל עזי
 .4פצלי שמן – בהשתתפות סמי גרס ,יו"ר וועדת איכות הסביבה ונציגות העמותה להצלת חבל עדולם.
הוצגו המשמעויות הסביבתיות של נושא פצלי השמן הפיילוט בעמק האלה וההפקה המסחרית
המתוכננת באזור בית גוברין.
החלטה :לאור חומרת ההשלכות החמורות הצפויות מהפקת פצלי שמן ההנהלה תומכת בהצטרפות
למאבק בנושא פצלי השמן.
 .5אתר דלילה – בהשתתפות סמי גרס ,יו"ר וועדת איכות הסביבה
אתר הקומפוסט דלילה נימצא בשטחי מ.א.מטה יהודה ,האתר עוסק בקליטה ועיבוד בוצה ממכוני טיהור
שפכים ,גזם עירוני ,זבל בע"ח ופגרי עופות .האתר מהווה מקור למטרדי ריח קשים לתושבי רבדים וכפר
מנחם .בנוסף ,הפנייה הלא מוסדרת לאתר גורמת למפגע תעבורתי וסכנה בטיחותית בכביש .383
האתר פועל מכוח היתר לשימוש חורג ל 10-שנים העומד לפוג בינואר  .2013קיימות תהיות לגבי
כשרותו של ההיתר.
בעלי החברה מקדמים תוכנית להסדרת האתר הקיים כדי להימנע משינוי ייעוד .בכוונתם לבנות 12
מבנים קלים לשלב ההתססה עם פילטר ביולוגי ולהגיע לקליטה של חצי מיליון טון לשנה .המשרד להגנת
הסביבה תומך בקיומו של האתר.
בעלי התפקידים מועצה והוועדה לאיכות הסביבה לא השתכנעו שהתוכנית תימנע את מטרדי הריח.
לאור זאת המועצה פועלת בעזרת אסתר ליננברג יועצת לנושאי איכות הסביבה והתובע המועצתי עו"ד
אבי להם בכדי למנוע את המפגעים הנוצרים מהאתר.
החלטה :ההנהלה מבקשת לקיים דיון בנושא השתתפות המועצה במאבקים סביבתיים .ההנהלה תומכת
בהתנגדות לאתר .במידה ויהיו עלויות נוספות למאבק הדיון יובא להנהלה.
מאשרת :ד"ר מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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