המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 21יולי2015 ,
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  6מתאריך ה 21/07/15-בשעה 18:00
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און

תאריך 21 :יולי  ,2015מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,עופר סלע.
חסרים :איציק קמה ,יואב כהן ,יחיעם יוגב.
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,הראל נמיר ,הרצל אלעני ,חגית
סלוצקי ,עינב אוחיון
סעיפים
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*
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עדכונים
הנהלת הקרן לשיקום מחצבות החליטה בישיבתה מיום  16.7.2015לאשר תקציב
של  ₪1,957,800לשיקום המחצבה בגבעת תום ותומר .העבודות כוללות את
הקמת הפרגולה בכניסה ,רחבות מדק ,עבודות הכנה ופרוק ,עבודות עפר ,מצעים
ותשתיות ,ריצוף שבילים ורחבות ,גדרות ומעקות ,מסלעות ועבודות שונות.
פסטיבל התנ"ך – השנה נקיים פסטיבל במסגרת מצומצמת .אירוע שיא יהיה השקת
תחנת הכוח במימון דליה אנרגיות לצד אירועים סובבים ביישובי המועצה.
דוח ביקורת משרד הפנים –טיוטת הביקורת לשנת  2014מצביעה על התנהלות
מעולה של המועצה (דווחו שתי הערות מינוריות).
ההנהלה מברכת את ליאת רותם (מבקרת) לרגל הולדת הבת.
מרכז הפעלה בבניין המועצה – בקרוב יחלו העבודות.

אישור פרוטוקול הנהלה קודם 30.06.15
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החלטה :ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס'  5מתאריך .30.06.2015
הצגת פעילות התיירות
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בעמותת התיירות שותפות  6רשויות מקומיות.
מנהלת התיירות הציגה את העמותה תוך התמקדות בפעילות במחצית הראשונה :2015
 דוכן שיווקי בתערוכת  IMTMהבינלאומית בת"א.
 קידום דף הפייסבוק וקמפיינים ממומנים.
 פעילות מועדון היין בהובלת אילנית צמח.
 קורס שיווק ברשתות חברתיות לחברי העמותה.
 מיפוי אתרי תיירות במרחב וגיוס חברים לעמותה :סה"כ  73חברים בשלוש מדרגות
חברות ,מיפוי אפקטיבי ברחבי מ.א .לכיש.
 פרויקט שיווק -גיל חובב :בפרויקט השיווק לוקחים חלק  7אתרים ,בממוצע מגיעים
כל חודש לאזור  15אוטובוסים דרך הפרויקט ,עלות הפרויקט ליזם ₪ 1300
לחודש.
 הוצגו הפעילויות בתחום איגום משאבים לרשויות
 חממות תיירות :כ  4חממות תיירות בשנת  2015בהן השתתפו כ 49 -יזמים ,הוצגו
לחממה כ  16פרויקטים על ידי היועצים ,כ 20 -יזמים נמצאים בשלהי התהליך.
 אירועים :כנס תיירנים -שולחנות עגולים בהשתתפות כ  60יזמים במרכז הכנסים
בעין צורים בעקבותיו הוקם צוות מלווה מטעם היזמים ,כנס תיירות מקומי במ.א.
לכיש בהשתתפות כ  30יזמי תיירות.
 אירוח מנכ"ל משרד התיירות במרחב.
 חמישה סיורי חשיפה לעיתונאים ,סוכנים ומחליטנים.
 ניוזלטר קבוע של העמותה המתפרסם אחת לחודש.
מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון08-8500703 :
ceo@yoav.org.il

פקס'08-8500759 :
www.yoav.org.il
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 תקציב העמותה עומד על  325אש"ח .כשליש למימון מרכז מידע ופעילויות שיווק
והשאר לשכר ומנהלות.
החלטה :מתוך הכרה בחשיבות פיתוח התיירות במרחב ,ההנהלה ממליצה להכין נספח
תיירות לתכנית המתאר של יואב.
חוזר מנכ"ל אחרון 04-05.2015
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מנכ"ל המועצה הציגה את חוזר מנכ"ל משרד הפנים  534מאפריל-מאי  2015בעניין משרות
אמון ברשויות מקומיות.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאמץ את איוש משרות האמון השונות וטווח השכר
וליישם את חוזר מנכ"ל  04-05.2015במועצה.
חילופי שטחים כפר הרי"ף
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מושב כפר הרי"ף מעוניין להקים מעון יום תלת כיתתי שייתן מענה לאוכלוסיית היישוב.
במסגרת קול קורא של משרד הכלכלה ניתן לקבל מימון של  90%מעלות המעון ,אך תנאי
להגשת הקול קורא הינו היתר בתוקף לבניית מעון יום ע"פ דרישות משרד הכלכלה .עלות
תכנון מעון מוערכת בכ 50-אש"ח שיוחזרו במידה ויתקבל אישור להקמת המעון בפועל.
הישוב חתם על הסכם עם המועצה שבו הוא לוקח אחריות על קידום התכנון גם אם בפועל
לא יבנה המעון.
מדיניות המועצה היא כי המעון יבנה על שטח המיועד למבנה ציבור המשויך למושב ולא
למועצה כתנאי לביצוע .מאחר והשטח המתאים לבניית המעון כחלק ממכלול מבני החינוך
בישוב הינו בשטח של המועצה הוכנס להסכם סעיף המחייב החלפת שטחים טרם בניית
המעון בפועל.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את החוזה בין המועצה לכפר הרי"ף.
החלפת שטחים בעלי גודל זהה בייעוד קרקע "שטח לבניין ציבורי" (בהיקף של כ  1.5דונם)
בין גוש  2607חלקה  41לבין גוש  2607חלקה  86ישמשו לצורך הקמת מעון יום בכפר
הרי"ף .השטח המדויק שיועבר יקבע לאחר התכנון בפועל של המעון.
בקשה למינוי ועדת מכרזים של המועצה כוועדת מכרזים של החכ"ל
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ע"פ בקשת והחלטת דירקטוריון החכ"ל ,ועדת המכרזים של המועצה תשמש כוועדת
המכרזים של החכ"ל  -וזאת עד לקבלת החלטה אחרת ע"י המועצה או ע"י החכ"ל.
ועדת מכרזים זו תפעל ע"פ הדין המחייב והמלצותיה יובאו לאישור ראש המועצה )יו"ר
דירקטוריון החכ"ל).
צויין כי דפנה רבינוביץ והן הראל נמיר הינם גם חברי ועדת מכרזים וגם חברי דירקטוריון חכ"ל.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר ועדת מכרזים של מועצה כוועדת המכרזים החכ"ל.
דו"ח כספי  – 2014ורדון ,חכ"ל ,י.ש .גת ,אשכולות יואב ,העמותה לקידום הספורט
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ביואב ,יואב עמותה לקידום חינוך תרבות וספורט ,מ.א .יואב
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי  2014של ורדון ,חכ"ל ,י.ש .גת,
אשכולות יואב ,העמותה לקידום הספורט ביואב ,יואב עמותה לקידום חינוך תרבות וספורט
ומ.א .יואב
אישור סדר יום למליאה לתאריך 01/09/15
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החלטה :ההנהלה מאשרת הוספת נושאים לסדר היום למליאה  : 01.09.2015תב"ר בינוי גן
בנחלה ,דו"ח כספי  – 2014מ.א .יואב.
החלטה :ההנהלה מאשרת סדר היום למליאה  01.09.2015אשר תתקיים בתיכון צפית.
רשמה:
דפנה רבינוביץ  -מנכ"לית

אשרה:
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה
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