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פרוטוקול הנהלת המועצה מתאריך  33.3102.מספר .
משתתפים :דר' מטי צרפתי הרכבי ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,יחיעם יוגב ,אלון ענבר ,איציק קמה ,גלית
ברקת ,יואב כהן ,עופר סלע
משתתפים נוספים :יחיאל כהן ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אלון הברפלד ,אהוד אברהמי
 32עדכונים
 הסכם מעונות תמ"ת – מעונות היום הינם המסגרת החינוכית לילדים בגילאי לידה עד  0ברשות
המקומית ובמדינה .במועצה  1/מעונות מתוכם  9בעלי סמל מעון רשמי .במעונות המועצה
מתחנכים כ 05/-פעוטים ותינוקות ( 99ילדי חוץ וכ 06/-ילדי מועצה) המעונות מופעלים על ידי
האגודות (קיבוצים) ונעמ"ת (נחלה) .משרד התמ"ת הינו הגוף הממשלתי המפקח על מעונות
מטעם המדינה .המעונות הרשמיים במועצה מוכרים על-ידי התמ"ת ובעלי סמל מעון (למעט המעון
הפרטי בסגולה).
המועצה נחשבת ארגון מפעיל של המעונות המופעלים על ידי האגודות .המועצה משמשת "צינור"
בין הישוב והמדינה לשם העברת משאבי ,כולל השתתפות התמ"ת לאימהות עובדות ומלווה את
הישובים למול התמ"ת .המועצה לא תומכת תקציבית בהפעלה או תחזוקה של המעונות באגודות.
האגודה אחראית על התפעול ,התקציב ,הפיקוח והתקינה של המעון.
התמ"ת עומד על כך שהמועצה תחתום על הסכם מולה שמעביר אליה את האחריות על המעונות.
בליווי הייעוץ המשפטי סוכם שהמועצה תחתום על ההסכם רק לאחר שהאגודות יחתמו על הסכם
שיפוי מול המועצה (הסכם "גב אל גב").
 אזור תעשייה ורדון – דווח על פגישה שהתקיימה עם נציגי ורדון .סיכום הישיבה:
א .נספח הבינוי  -יוקם צוות מצומצם בהשתתפות גורמי המקצוע במועצה חבר הנהלה ונציג
ורדון המסמך יסוכם עד תחילת חודש אפריל.
ב .המועצה תגדיר את תנאי רשוי העסקים באופן שישמור על איכות החיים של התושבים
כולל הקפדה על האכיפה בהתאם.
ג .נושא היטלי השבחה של ורדון הנובעים מא.ת .יועבר לדיון בהנהלת המועצה ובמליאה.
 ארגון מחדש של נושא התיירות והעסקים הקטנים במועצה – אלון הברפלד מנכ"ל החכ"ל הציג
את מודל המועצה לארגון מחדש של עמותת התיירות והעסקים הקטנים באחריות חכ"ל יואב.
הנושא יבוא לדיון למליאה במסגרת תפקידה כאסיפה הכללית של החכ"ל.
 31דיון בנושא בית הבנים
המועצה לקחה על עצמה את הפעלת בית הבנים באמצעות המתנ"ס לתקופת ניסיון אשר
מסתיימת במרץ  . 0/10לאור זאת נערך דיון שבתחילתו הציגה ניצה נדיל מנהלת המתנ"ס את
הפעולות שנעשו במהלך השנה האחרונה בהיבטים הארגונים ,כספיים ,פיזיים ותכנונים והצעה
לקידום חזון ופרוגראמה בשנה הקרובה.
במהלך הדיון עלו הנושאים הבאים:
חברי ההנהלה מברכים ומוקירים את ניצה וצוותה על הניהול והקידום של בית הבנים במהלך
השנה האחרונה.
קיימת חשיבות בקיום בית הבנים כמרכז תרבותי.
קיים חשש שההשקעות בבית הבנים יבואו ע"ח צרכים אחרים במועצה.
חסרים נתונים לגבי השתתפות תושבי המועצה ,כמות האירועים והקהלים.
נדרש לקיים דיון אסטרטגי בנושא בית הבנים לא תלוי תקציב.
החלטות:
א .ההנהלה ממליצה למליאה להמשיך את הפעלת בית הבנים ע"י המתנ"ס לשנה נוספת.
ב .ההנהלה תדון בעתיד בית הבנים כחלק מהדיון בנושא תרבות.
ג .קידום גיוס המשאבים לבית הבנים ייעשה במסגרת פתוח גיוס המשאבים המתוכנן של
המועצה.
ד .דיון בנושא השקעות נוספות בתחזוקת בית הבנים ייערך במסגרת עדכוני התקציב הבא של
המועצה.
ה .ההנהלה מבקשת להביא נתונים נוספים לקראת הדיון במליאה כולל סך ימי הפעילות בשנה,
פעילויות וקהלים וכד'.
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 3.תקציב פיתוח ועדכוני תקציב
הובאה הצעה לדיון בתקציב השוטף .ובתקציבי הפיתוח ,כולל פער של  0//אש"ח במקורות.
נדון נושא עלות הגדלת חדר המורים בבית ספר שדות יואב .הומלץ לאשר את עדכון תב"ר הגדלת
חדר המורים בבית ספר שדות יואב .יחד עם זאת להנחות את מהנדס המועצה לבחון כיצד ניתן
להקטין את עלויות בינוי חדר המורים.
החלטות :להמליץ להנהלה לאשר את עדכוני התקציב השוטף כפי שהובאו בהצעה.
להמליץ להנהלה לאשר את עדכון תקציבי הפתוח כפי שהובאו בהצעה בשינוי תקציב פתוח
מוניציפאלי ליישובים שיתוקצב בשלב זה בסך  1//אש"ח .בעדכון התקציב הבא ובמידה ויהיו
מקורות ,השלמת הפער תקבל עדיפות (בדומה לשנה שעברה).
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ראש המועצה

רשמה  :ורד בן ארי – מנכ"לית
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