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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אמיר סנדר ,אהרון גלוזמן ,אלון עינבר ,אתי לוי ,גלית ברקת ,יואב
כהן ,יחיעם יוגב ,מוטי קצביץ ,מנחם מנשהפור ,משה לב-רן ,עופר סלע ,דרור יעקב ,יונית פרטוק,
נחמיה עזרא,
חסרים  :סמי גרס ,מורדי ונטורה ,ירון הרמן ,עמיצור בר ,דוד יוריש.
משתתפים נוספים :ליאת רותם ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,שלומי שקד
 .1דיון בנושא מעברים -
בהשתתפות :סיגל מורן – ראש המועצה האזורית בני שמעון ,אלון שוסטר ראש המועצה האזורית
שער הנגב ,סלעית ברדה ועינת מדמון – מעברים.
הוצגה פעילות מעברים בשנת  2011ותוכניות לשנת .2012
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את המשך פעילות המועצה במעברים ,לא יתקיים דיון נוסף
בנושא.
 .2עדכונים
• פרויקט שיקום תשתיות ביישוב הוותיק – לצערנו אף אחד מיישובי המועצה לא נבחר לפרויקט.
• תקציב ספריות – תקציב המועצה לספריות בשנת  2012יחולק בהתאם למפתח של  66%קבוע ו-
 33%לפי מספר נפשות.
• ועדה לתכנון ובנין פנינו למשרד הפנים בדרישה להקמת ועדה עצמאית לתכנון ובניה.
• גני משחקים ביישובים – הנהלת המועצה קיבלה החלטה בנושא כמפורט בפרוטוקול מתאריך
. 7.2.2012
 .3אישור פרוטוקול המליאה מתאריך 24.1.2012
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול מתאריך .24.1.2012
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 .4אישור תקציב .2011
גזבר המועצה הציג את עיקרי התקציב והשינויים מהתחזית.
המליאה אישרה את עדכון התקציב לשנת  2011בהתאם לפירוטים המצורפים לפרוטוקול.
סה"כ התקציב המעודכן הנו  67,467אש"ח .
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את עדכון תקציב ) 2011מצורף(.
 .5אישור תקציב השכר והמשרות 2011
גזבר המועצה הציג את תקציב השכר והמשרות לשנת . 2011
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות המעודכן לשנת ) 2011מצורף(.
 .6אישור תקציבי ועדים וצו מסים : 2012
הוצגו תקציבי הוועדים המקומיים של נגבה ,גת ,בית גוברין ,כפר הריף ,שדה יואב ,בית ניר ,כפר
מנחם ,גל און.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי נגבה לשנת  2012בהיקף  221אש"ח
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי גת לשנת  2012בהיקף ₪ 225
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי בית גוברין לשנת  2012בהיקף  240אש"ח
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי כפר הריף לשנת  2012בהיקף  264אש"ח
המליאה מאשרת את צו המיסים של וועד מקומי כפר הריף לשנת  2012כפי שאושרו ע"י הוועד
המקומי :בניין המשמש למגורים עד  100מ"ר  /₪ 7.65מ"ר.
בניין המשמש למגורים מעל 100מ"ר  /₪ 1.12מ"ר
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי שדה יואב לשנת  2012בהיקף  365אש"ח.
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי בית ניר לשנת  2012בהיקף  230אש"ח.
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי כפר מנחם לשנת  2012בהיקף  561אש"ח.
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי גל און לשנת  2012בהיקף  247אש"ח.
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 .7אישור תב"רים
נדרש לאשר את התב"רים הבאים:
תב"ר השלמת תכנון א.ת .ורדון:
עלות כוללת  100אש"ח:
הוצאות :השלמת תכנון א.ת .ורדון –  100אש"ח
מקור מימון  :קרן הפיתוח –  100אש"ח
עדכון תב"ר – שיפוץ מגרש ספורט ורדון:
עלות כוללת  200אש"ח:
מימון מענק משרד השיכון –  150אש"ח
מימון קרן פיתוח המועצה –  50אש"ח
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תב"ר שיפוץ מועדון בסגולה
עלות כוללת  80,000 -ש'ח
מקור מימון – קרן פיתוח יישובית ₪ 80,000
 .9תבחינים לתמיכה 2011
הוצגו בפני המליאה המלצות הוועדה המקצועית:
בקשת תמיכה של העמותה לקידום הספורט ביואב שמטרתה ארגון וניהול פעילויות ספורט לסוגיהן ,הן
ספורט עממי והן ספורט תחרותי ,ופיתוח ועידוד פעילות קהילתית בתחומי החינוך הגופני.
דוח ביצוע משוער לשנת  ,2011שצורף לבקשה ,מראה הכנסות בהיקף  955אש"ח והיקף הוצאות של כ-
 872אש"ח 76% .מהכנסות העמותה הן הכנסות עצמיות ממשתתפי החוגים ואחרות  ,כ 8%-השתתפות
משרד הספורט וכ 16%-תמיכה מהמועצה.
בקשת התמיכה לשנת  2012הינה לסכום של  140אש"ח מתוך תקציב שנתי מתוכנן בסך של 900אש"ח
)כ .(16%-התמיכה מבוקשת לצורך הפעילות השוטפת של העמותה בהתאם למטרותיה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחין שבסעיף  4לתבחיני התמיכה שאישרה המועצה
החלטה :המליאה מאשרת תמיכה בסך של  140אש"ח למימון פעילותה השוטפת של העמותה בהתאם
למטרותיה.
בקשת תמיכה של עמותת גילאור יואב למען הקשיש שמטרתה ארגון ופעילות לרווחת הקשישים בתחום
המועצה האזורית יואב ,שיפור השירותים הניתנים להם ,סיוע לניהול חייהם במסגרת עתידית ושילובם
בחיי הקהילה במקום מגוריהם .דוח ביצוע משוער לשנת  ,2011שצורף לבקשה ,מראה הכנסות בהיקף
כ 808-אש"ח והיקף הוצאות של כ 792-אש"ח 33% .מהכנסות העמותה היו תמיכה מהמועצה.
בקשת התמיכה לשנת  2012הינה לסכום של  215אש"ח מתוך תקציב שנתי מתוכנן בסך של כ746-
אש"ח )כ .(29%-התמיכה מבוקשת לצורך הפעילות השוטפת של העמותה בהתאם למטרותיה.
מנהלת מחלקת הרווחה במועצה חיוותה דעתה המקצועית ביחס לבקשה והמליצה לאשרה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחין שבסעיף  2לתבחיני התמיכה שאישרה המועצה.
החלטה :המליאה מאשרת תמיכה בסך של  215אש"ח למימון פעילותה השוטפת של העמותה בהתאם
למטרותיה.
בקשת תמיכה של עמותת אשכולות יואב למטרת ניהול מתנ"ס – מרכז קהילתי באזור ,פעולה קהילתית,
חינוכית ,חברתית ותרבותית בקרב האוכלוסייה על כל רבדיה.
דוח ביצוע משוער לשנת  ,2011שצורף לבקשה ,מראה הכנסות בהיקף של כ 4,226-אש"ח והיקף
הוצאות של כ 4,158-אש"ח 57% .מהכנסות העמותה הן הכנסות עצמיות ממשתתפי החוגים ,כ7%-
השתתפות משרדי ממשלה וכ 36%-תמיכה מהמועצה.
בקשת התמיכה לשנת  2011הינה לסכום של  1,515אש"ח מתוך תקציב שנתי מתוכנן בסך של 4,657
אש"ח )כ .(33%-התמיכה מבוקשת לצורך הפעילות השוטפת של העמותה בהתאם למטרותיה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שבסעיפים  1ו 3-לתבחיני התמיכה שאישרה המועצה .החלטה:
המליאה מאשרת תמיכה בסך של  1,515אש"ח למימון פעילותה השוטפת של העמותה בתחום המועצה
מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
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בקשת תמיכה של עמותת יואב לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות למטרות קידום פיתוח וטיפוח
החינוך ,התרבות ,הספורט והתיירות בתחום יואב  -יהודה.
דוח ביצוע משוער לשנת  ,2011שצורף לבקשה ,מראה הכנסות בהיקף של כ 1,319-אש"ח והיקף
הוצאות של כ 1,280-אש"ח 14% .מהכנסות העמותה הן ממועצות אזוריות המשתתפות בפעילות
התיירותית באזור 29% ,ממשרדי הממשלה השונים ן  57%מהכנסות העמותה הן מאחרים .
בקשת התמיכה לשנת  2012הינה לסכום של  100אש"ח מתוך תקציב שנתי מתוכנן בסך של 2099
אש"ח )כ .(5%-התמיכה מבוקשת לצורך הפעילות השוטפת של העמותה בהתאם למטרותיה.
התמיכה המבוקשת עומדת בתבחינים שבסעיפים  1ו 3-לתבחיני התמיכה שאישרה המועצה.
החלטה :המליאה מאשרת תמיכה בסך של  100אש"ח למימון פעילותה השוטפת של העמותה בתחום
המועצה בהתאם למטרותיה.
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