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אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת

תאריך :יום ג'  8אוקטובר 18:00-20:00 2013
מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,יואב כהן ,יחיעם יוגב
נעדרו :עופר סלע ,גלית ברקת
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,יואל ברקאי ,אהוד אברהמי ,ארנון קשנסקי ,ליאת רותם ,אורית
דסקל ,מיכל שבן-קוצר ,עו"ד אבי להם ,יוסי שיש ,נציגי חברת שחף
סעיפים
 .1שונות
·

עיסוק נוסף :הנחייה אקדמית בהיקף של כשעה שבועית .חברי ההנהלה מברכים על

*

הבחירה ,מאחלים לארנון הצלחה בתפקיד.

ורדון

החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את ארנון קשנסקי לתפקיד גזבר מועצה אזורית
יואב בהיקף של  100%משרה וקביעת שכרו על  70%-80%משכר בכירים דרגה  ,2ולאשר

*

עיסוק נוסף הנחייה אקדמאית היקף של כשעה שבועית )עפ"י חוק מותר  4שעות שבועיות(

כפר-הריף
*
כפר מנחם

מוגדר כמורה מן החוץ.
·
·

בבקשה לאשר את אדי גטלובסקי ,מנהל כפר הנוער קדמה ,כחבר מועצה.
בתקופת הביניים ועד בחירת נציג ,יוזמן אדי שמשקיף לישיבות המליאה.
·

נחלה

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*

התפטרות חבר מועצה :חבר המועצה רועי אזולאי מקדמה התפטר .הבא אחריו ברשימה:
מאיר לסקר הסיר מועמדתו .אין יותר חברים ברשימת קדמה .אי לכך ,פנינו למשרד הפנים

נגבה

*

שיקום תשתיות :נערך סיור של משרד החקלאות בשני הישובים אשר נבחרו על ידו – כפר
מנחם וגת.

*

*

גזבר חדש :נערכה הכרות עם ארנון קשנסקי ,הגזבר הנכנס .ארנון הציג את בקשתו לאישור

הפקדה של פארק תעסוקה יואב :מנהל התכנון מחוז דרום אשר את הפקדת התכנית,
התכניות נערכות להגשה הסופית.

 .2דו"ח ביקורת 2012
המבקרת סקרה בפני חברי ההנהלה את עיקרי הדברים מדו"ח הביקורת המפורט לשנה שנסתיימה
ביום  31לדצמבר  2012מטעם משרד הפנים .ההנהלה מברכת על כמות הליקויים המצטמצמת משנה
לשנה.
החלטה :ההנהלה מנחה את הגורמים המקצועיים במועצה לדאוג לתדרוך של חברי ועדות הביקורת
בישובים .בישובים בהם ועדת הביקורת לא תתפקד ,יש למנות גורם חיצוני בתשלום ולחייב את הישוב
בעלויות.

רבדים
*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
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טלפון08-8500703 :

שדה יואב

www.yoav.org.il ceo@yoav.org.il

המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"ל המועצה

 .3הסדרת פינוי פסולת מעסקים
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה

נציגי חברת שחף ,מנהל התפעול ותובע המועצה הציגו בפני ההנהלה נייר עמדה שמטרתו קביעת
מתווה להסדרת פינוי פסולת מעסקים באחריות העסקים.
נערך דיון והתייחסות לסוגיות הבאות :הוספת סטנדרטים בהקשר לזמני פינוי הפסולת; הפינוי בכפוף
לכלי הובלה שקיימים בסטנדרט של המועצה; התייחסות למקרה בו העסקים ישליכו פסולת לשטחים
פתוחים או למכלי מחזור כדי להימנע מתשלום למועצה.
החלטה :ההנהלה מברכת על היוזמה וממליצה למליאה לאשר את מסמך הסדרת פינוי פסולת
מעסקים )המסמך יעודכן ברוח ההערות לקראת דיון במליאה(.
 .4בקשה להעלאה חריגה בצו הארנונה לשנת 2014
הגזבר הציג להנהלה נייר עמדה לרציונל עדכון תעריפי ארנונה לשנת  .2014ההנהלה קיימה דיון.
החלטה :ההנהלה ,בהיותה גם ועדת הכספים ,ממליצה למליאה:
יבוצע עדכון כדין עפ"י תקנות משרד הפנים וחוק ההסדרים )חובת הרשות(.
ארנונה למגורים :לאשר העלאה של  0.3%למימון החזר הלוואה למדינה ,במסגרת ההוצאה שהוטלה
על המועצה במסגרת חוק ההסדרים .לאשר תוספת לתעריף של  2שקלים למטר מרובע למגורים עד
 140מטרים ראשונים.
לאשר העלאה חריגה לשאר כלל הנכסים )למעט מגורים( בשיעור של עד  7.3%הכוללים את שיעור
ההעלאה כדין.
כמו כן ,ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מסמך הסיווגים החריגים שהוגש בפניה )פרט לתת סיווג
חדש – קרקע תפוסה למסחר רכבים ו/או חלקי חילוף לכלי רכב(.
 .5עיתון המועצה
ההנהלה קיימה דיון בנושא עיתון המועצה .ההנהלה מחליטה לבדוק את דעתו של הציבור על עיתון
המועצה במסגרת סקר שביעות רצון שיערך לתושבים בשנת .2014
 .6אישור סדר יום למליאה
ההנהלה מאשרת סדר יום לישיבת המועצה בתאריך .29.10.2013
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