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תאריך 07 :ינואר 2014
מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יחיעם
יוגב ,עופר סלע
חסרים :יואב כהן
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,אלון הברפלד ,יוסי שיש ,יחיאל כהן ,הרצל אלעני,
ליאת רותם ,ניצה נדיל.
 .1עדכונים
שינוי סדר היום לישיבת הנהלה ומליאת המועצה:
· בית הבנים – מצורף דו"ח מסכם של הועדה אשר בדקה את נושא בית הבנים .בשל בקשת
נציגי הקיבוץ להיפגש עם ראש המועצה טרם הדיון בהנהלה ובמליאה ,אנו מבקשים לדחות
את הדיון לישיבה הבאה .לחלופין ,בעקבות בקשת חברי הנהלה בעבר ,תתקיים מצגת של
מנהלת המתנ"ס לגבי היקף פעילות ילדים ונוער במסגרתו.
החלטה :ההנהלה מאשרת שינוי סדר היום לישיבת ההנהלה הנוכחית .הדיון בהמלצות
הועדה לבדיקת בית הבנים ידון בישיבת הנהלה ובמליאת מועצה קרובות.
· תפעול בית הבנים  -נושא גרעון בבית הבנים ידון במסגרת עדכוני תקציב.
· גזבר המועצה – חברי ההנהלה קיבלו עדכון לגבי מחלתו של גזבר המועצה החדש .יואלי -
הגזבר הפורש הסכים לדחות את מועד יציאתו לחופשה .חברי ההנהלה מאחלים לגזבר
החדש החלמה מהירה.
· ויתור על הצמדה בחוב היטל ביוב – מקרה חריג
במסגרת פעולות אכיפה לגביית היטל ביוב ,נתקלנו במקרה של משפחה חריגה ובעלת צרכים
מיוחדים המתגוררת באחד מישובי המועצה .בני המשפחה ובעיקר הילדים עושים מאמץ
לשלם את יתרת החוב תוך בקשה שהמועצה תוותר על סכום ההצמדה בסך  .₪ 6,636בפני
חברי ההנהלה הוצגה חוות דעתו של היועץ המשפטי בעניין האפשרות על ויתור החוב.
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה בפני המליאה לאשר ,באופן חריג ,ויתור על חוב
ההצמדה.
· יוזמה לשיתוף פעולה בין עמותת התיירות לאופרה הישראלית  -ביוזמת עמותת התיירות
נערך מפגש בין מנכ"ל האופרה הישראלית ומנכ"ל דליה אנרגיות לבחינת שיתוף פעולה
לקיום מופע של אופרה למרגלות תחנת האנרגיה.
 .2דו"ח ביקורת בנושא חוקי עזר -חלק ב' אגרות והיטלים
מבקרת המועצה סקרה בפני חברי ההנהלה את דו"ח הביקורת בנושא חוקי העזר )חלק ב' אגרות
והיטלים( כמו כן ,את הפעולות שנעשו בהקשר לדו"ח ובתוך כך ,ישיבת ועדת הביקורת אשר דנה
בממצאים.
 .3אצילת סמכויות
מצורף מסמך אצילת סמכויות אשר הוכן בשיתוף המנהלים וקיבל את אישורו של היועץ המשפטי של
המועצה.
החלטה :הנהלת המועצה ממליצה לחברי המליאה לאשר את מסמך אצילת הסמכויות.
 .4הצגת השתתפות אוכלוסיית הילדים והנוער בחינוך החברתי קהילתי ותנועות הנוער
מנהלת המתנ"ס סקרה בפני המשתתפים נתוני השתתפות ילדים ונוער במסגרות החינוך החברתי
ותנועות הנוער.
 .5אישור סדר יום למליאה )רצ"ב(
החלטה :ההנהלה מאשרת סדר יום לישיבת המועצה בתאריך 28.01.2014
רשמה:
דפנה רבינוביץ  -מנכ"לית

אשרה:
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה

*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
פקס'08-8500759 :
טלפון08-8500703 :

שדה יואב

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

