המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 5מאי2015 ,
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  3מתאריך ה 05/05/15-בשעה 18:00
אל עזי
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*
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*
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תאריך 5 :מאי  ,2015מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אתי לוי ,גלית ברקת ,יואב כהן ,יחיעם
יוגב ,עופר סלע
חסרים :בתיה דנציגר
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,הראל נמיר ,ניצה נדיל ,חגית סלוצקי,
עו"ד עופר שפיר
סעיפים
עדכונים
.1
 תהליך שיתוף ציבור של תכנית אב ושדרוג מערכת הביוב ביואב
החלטה :קיום כנס הסברה ושיתוף ציבור ,פרסום כתבה בכאן יואב על תכנית האב ושדרוג
מערכת הביוב
 פורסם ברשומות ונכנס לתוקף חוק עזר לחניה
 מנכ"ל חכ"ל – חגית סלוצקי החלה עבודתה כמנכ"ל חכ"ל.
ההנהלה מודה לאלון הברפלד על תרומתו ומאחלת לחגית סלוצקי הצלחה.
 רחל כץ צפויה לצאת לגמלאות עד סוף  ,2015נודה לסיוע באיתור מחליף.
 התקבל תשלום מקרית גת בגין הסכם הפשרה.
 אדי גטלובסקי מסיים תפקידו בצפית ,הוקמה ועדת איתור למחליפו בראשות עמיץ בר.
 ברכות לרגל הכרה של אונסקו והכרזה על בית גוברין כאתר מורשת עולמית.
אישור פרוטוקול הנהלה קודם 03.03.15
.2
החלטה :ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס'  2מתאריך 03.03.2015
דו"ח כספי מבוקר  2014בית גוברין ,גת ,נגבה ,רבדים
.3
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"חות כספיים לישובים הבאים :בית גוברין ,גת ,נגבה,
רבדים לשנת .2014

*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
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דיווח על ועדות המועצה 2014
.4
ההנהלה קיבלה סקירה על עבודת הוועדות במועצה .סיכום ההחלטות החשובות הועברו
בטבלת אקסל.
מינוי ראש המועצה דר' מטי צרפתי-הרכבי כנציגה נוספת של המועצה לרשות הניקוז
.5
שורק-לכיש
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מינויה של ראש המועצה ,מטי צרפתי-
הרכבי כנציגה נוספת של המועצה לרשות הניקוז שורק-לכיש.
מינוי גזבר המועצה כדירקטור בי.ש .גת
.6
עפ"י תקנון חברת י.ש.גת מליאת המועצה רשאית למנות דירקטור אחר במקום הדירקטור
שמעוניינים להחליפו ועליה לשלוח הודעה הן על פקיעת הכהונה והן על המינוי החדש לחברה:
התקנון קובע בסעיף  62א" -המועצה האזורית יואב כבעלת מניה רגילות ב' זכאית למנות שני
( )2דירקטורים ,האחד ראש המועצה והשני לפי בחירתה".
סעיף 62ב" -הממנים יהיו זכאים ,בכל עת לפי שיקול דעתם המוחלט ,לבטל מינויו של דירקטור
שמונה על ידם  ,לפטרו או להחליפו".
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*
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סעיף 62ג -קובע "כהונת דירקטור משמונה על ידי הממנים תחל במועד המסר הודעה בכתב
לחברה על מינויו ותפקע במועד המסר הודעה בכתב לחברה על דבר העברתו מתפקידו או
בהתקיים אחד מן האירועים הנקובים בתקנה  66להלן".
לפיכך ,ועפ"י בקשתו של אלון ענבר ,ההנהלה ממליצה למנות את הראל נמיר ,גזבר המועצה,
כדירקטור בחברת י.ש.גת .במקומו של אלון ענבר.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה למנות את הראל נמיר ,גזבר המועצה ,כדירקטור בחברת
י.ש.גת .הראל נמיר יחליף את אלון ענבר.
עדכון משתתפי הועדה לפיתוח קהילתי
.7
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לעדכן את חברי הועדה לפיתוח קהילתי .הועדה תתכנס
במידת הצורך .עמיר אלנברג (ריכוז הועדה) ,חברים :ניתאי קרן ,שי בר ,אמיר סנדר ,אורן אנוך,
איציק עוז ,טובה הרפניסט ,מירית דגני ,ניצה נדיל
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בקשות לדיון בהנהלה  -יחיעם יוגב
.8
בהמשך לשני מיילים ששלחי יחיעם יוגב התקיים דיון.
א .לגבי דרישות הבטיחות באירועי התרבות שמקיים המתנ"ס ,נמסר כי חדרי האוכל בקיבוצים
מוגדרים כרב תכליתיים ולכן אינם נדרשים ברישוי עסק .ישנה חובת כיבוי אש וקיום ביטוח
כנדרש בחוק ויועץ הבטיחות של החברה למתנסים מאשר קיום האירועים.
המועצה מקיימת אירועי תרבות בישובים השונים ,השימוש במבני הציבור בישובים יהיה
ללא תשלום.
ב .התקיים לגבי סמכויות ועדת התמרור .הוסכם כי כמדיניות לא יתקבלו החלטות ללא שיתוף
הישוב ,יחד עם זאת עו"ד עופר שפיר הדגיש כי לוועדת התמרור המקומית סמכויות
מוגבלות ולכן מחויבת באישור המשטרה ומשרד התחבורה לכל שינוי שמוצע.
סקר תמרור :אחד מיעדי המועצה ל 2015-הוא סקר תמרור במטרה להסדיר את המצב
התחבורתי הקיים בישובים.
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שמות לרחובות
.9
אחד מיעדי המועצה לשנת  2015הינו בחינת הצורך בשיום רחובות.
עמיר אלנברג הציג את הפרוייקט ,חשיבות בכלל ובעת חירום בפרט ,העלה סוגיות והיקפי
תקציבים נדרשים (מאות אלפי שקלים).
החלטה  :עמיר אלנברג יבחן מול הישובים את יתכנות פרוייקט שיום הרחובות או לחילופין סימון
מספרי הרחובות ,מבני הציבור ומספרי בתים במערכת מיפוי גיאוגרפית .GIS
 .10היקפי משרה ועבודה נוספת – מהנדס המועצה והוועדה לתכנון ובניה "יואב" וגזבר
המועצה
מכרז מהנדס המועצה וגזבר המועצה עמד על היקף  100%משרה.
בקשתם הינה לעבוד עבודה נוספת.
עפ"י חוות דעתו המצורפת של היועמ"ש ועפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים  1/2011עליהם לרדת
להיקף משרה של עד  ,75%לקבל את אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר עבודה נוספת למהנדס ולגזבר ומנחה את המנכ"ל
לקדם הנושא מול משרד הפנים.
 .11חוק עזר ליואב (תיעול) ,התשע"ה2015-
עו"ד עופר שפיר הציג את עיקרי חוק העזר ,המליאה מודה לעופר שפיר על הכנת החוק.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את חוק עזר ליואב (תיעול) ,התשע"ה2015-
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פתיחת תברים:

מקור מימון  -אלפי ₪
שם התב"ר
מס' תב"ר
קרן פיתוח משרד ממשלתי מקור אחר
מרכיבי ביטחון וכיבוי אש לישובים 75
1410
25
אחזקת מקלטים בישובים
1411
30
סיוע באחזקת מגרשים בישובים
1412
150
ליקויי בטיחות מוסדות חינוך
1413
200
שיפוצי קיץ צפית
1414
140
אחזקת גני אגודות
1415
30
הנגשת כיתת שמע נגבה
1416
50
שיפוץ מועדוני נוער
1417
1,000
תקציב פיתוח לישובים 2015
1418
600
תכנית אב לביוב
1419

החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על פתיחת תב"רים כמפורט לעיל
1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419
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עדכון תב"רים
עדכון תב"ר  - 1409בניית צפית שלב א'
במליאת מרץ אושר פתיחת תב"ר בסך  10,122אלש"ח .מהות הקטנת התב"ר ל9053-
אלש"ח היא מעבר מימון משרד החינוך משלושה שלבים לשניים .לכן שלב א' קטן ושלב ב'
יכלול גם את שלב ג' שהיה בתכנון המקורי .סה"כ מימון כולל של משרד החינוך לא השתנה.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לעדכן תב"ר בינוי צפית שלב א' לסך  9053אלש"ח
עדכון תב"ר  - 1394שיקום מגרשי ספורט בכפר הרי"ף
במקור מקורות התב"ר היו  150אלש"ח ממועצת ההימורים ו 150-אלש"ח מקרן הפיתוח .היקף
התב"ר לא השתנה רק המקור המימוני יהיה בכולו ממועצת ההימורים (טוטו).
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לעדכן מקור המימון לתב"ר שיקום מגרשי ספורט בכפר
הרי"ף

כפר מנחם
*
נגבה

אישור סדר יום למליאה לתאריך 19/05/15
החלטה :ההנהלה מאשרת סדר היום למליאה .19.05.2015
במליאה קרובה תוצג תכנית אסטרטגית צפית .מליאה זו תתקיים בתיכון צפית ויקדם לישיבה
סיור בבית הספר.

*
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רשמה:
דפנה רבינוביץ  -מנכ"לית

אשרה:
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה
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