המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"ל המועצה
 5נובמבר 4102
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  8מתאריך ה 12/00/02-בשעה 00:11
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תאריך 2 :נובמבר  ,4102מיקום :אולם המועצה
מוזמנים ומשתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת,
יואב כהן ,יחיעם יוגב ,עופר סלע
מוזמנים ומשתתפים נוספים :אהוד אברהמי ,הראל נמיר
סעיפים
 .1אישור פרוטוקול הנהלה קודם 90.90.10
החלטה :ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס'  7מתאריך 02024102
 .2תקציב המועצה – דיון מקדמי וניתוח סעיפים גמישים
ההנהלה מודה לצוות שהכין את הדיון הראל נמיר ,אלון ענבר ,אתי לוי ואהוד אברהמי
התקיים דיון :כ 05%-מתקציב המועצה הינו קשיח 2חלקו הארי של התקציב הגמיש מוטה
לחינוך 2תקבולי המועצה אינם גדלים בקצב שיכול להדביק את הצמיחה הדמוגרפית וההוצאות
שבגינה 2ההנהלה מברכת על הדיון ,נושאים שיוחלטו ידונו במהלך שנת 24105
עיקרי הדיון:
כ"א  -הצגת מצבת כוח האדם במועצה ובחכ"ל ביחס למועצות דומות – הראל ,אהוד ודפנה
תברואה – מה הרכיבים שהם חובת הרשות ,ההשלכות של שינוי מדיניות ,מה מקובל ברשויות
דומות  -יוסי
חינוך – הכנת סדרי עדיפויות בתוך המסגרת הכוללת – הראל ,מירית ועופר
בטחון – מה הרכיבים שהם חובת הרשות ,בחינת ההוצאה מול סל השירותים – נתן ואלון
מתנ"ס – הבנת חלוקת תמיכת המועצה – ניצה ,אהוד והראל
מינהל כללי – רציונל ההוצאה על סעיפיו – דפנה והראל

*
נגבה
*

מצבת רכב – מצבת הרכבים עלתה בשנים האחרונות 2בחינת הרציונל ,חלופת הרכב כנגד
הוצאות והמדיניות היסטורית – דפנה והראל
החלטה :לקיים דיון ייעודי בנושאים הנ"ל ,מנהלי המחלקות יתבקשו להציג סדרי עדיפויות בתוך
רכיבי התקציב הגמיש2

נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים

החלטה :בהערכות לשנת התקציב  4105יונחו מנהלי המחלקות לצמצם ההוצאה בחמישה
אחוזים2
 .3אישור סדר יום למליאה לתאריך 92/12/10
החלטה :ההנהלה מאשרת סדר היום למליאה 420424102
ההנהלה מנחה להציג חוות דעת משפטית לגבי התכנות החיובים ,להכין איטם על הביוב,
להתייחס לשאלות שעלו בישיבה עם נציגי הישובים ,לידע בעלי התפקידים בישובים טרם הדיון
במועצה2
אשרה:
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה

רשמה:
דפנה רבינוביץ  -מנכ"לית
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