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סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר  12212מתאריך 21.12.2012
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אביבה נתנאל ,אורי תמיר ,איציק קמה ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה
דנציגר ,גלית ברקת ,חגית עמיאל גבאי ,יהודה נובוגרוצקי ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,יעקב שרעבי נחמיה,
משה לב  -רן ,עופר סלע ,עלי אל עזי ,עמית רוט ,קובי שטרית ,שחר וינוקור ,שי בר ,שרון אטנר.
חסרים  :אמיר סנדר ,רועי אזולאי ,ניתאי קרן
משתתפים נוספים :אבי הלר הממונה על המחוז משרד הפנים ,חזי כהן הממונה על הבחירות -משרד
הפנים ,אהוד אברהמי (ברניר) ,אורי מלול ,אלון הברפלד ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,יחיאל כהן ,יוסי שיש,
נתן בר ,שלום כץ ,מיכל שבן.
סעיפים על סדר היום
 .1הודעת תוצאות הבחירות  -חזי כהן מנהל הבחירות
חזי כהן מנהל הבחירות בירך את ראש המועצה על היבחרה וציין לשבח את שיתוף הפעולה שקיבל את
מעובדי המועצה בניהול מערכת בחירות תקינה ועל פי חוק.
 .2ברכות ודבר ראש המועצה
אבי הלר  -הממונה על המחוז ,הודה לחזי כהן מנהל הבחירות על ניהול תהליך הבחירות תקין ,ציין את
האתגרים בהם ניצבת המועצה ואיחל הצלחה לראש המועצה ,חברי המליאה ובעלי התפקידים
במועצה.
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה הודתה למליאה היוצאת ואיחלה הצלחה למליאה הנכנסת .ראש
המועצה הציגה נתונים כללים על המועצה ,חזון המועצה ,יעדי  , 0839הגזבר הציג בכלליות את מבנה
התקציב  0839כפי שאושרו במליאת נובמבר.
 .3הצהרת אמונים של חברי המליאה
חברי המליאה הציגו את עצמם והתחייבו לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותם
במועצה.
 .4מינוי סגנים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את בחירת אלון ענבר ועופר סלע לתפקיד סגן ראש המועצה ללא
שכר.
 .1אישור הרכב וועדות
וועדת ההנהלה (חובה):
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה -יו"ר
אלון ענבר – סגן ראש המועצה -רבדים
עופר סלע – סגן ראש המועצה  -שדה יואב
גלית ברקת -בית ניר
בתיה דנציגר  -גלאון
יחיעם יוגב -כפר מנחם
יואב כהן -נחלה
איציק קמה -כפר הריף
אתי לוי -גת
וועדת מכרזים (חובה):
גלית ברקת -יו"ר -בית ניר
נחמיה יעקב שרעבי -נחלה
שחר וינוקור -ורדון
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וועדת בטחון (חובה):
אלון ענבר -יו"ר  -רבדים
אורי תמיר -בית ניר
טל הרציג -בית גוברין
שחר לוי -בית ניר
אסף כהן -מפקד מתמיד
מאיר בן זקן -שוטר קהילתי
צחי ירושלמי -סייר שדות
נתן בר -מנהל מחלקת בטחון
וועדת בקורת (חובה):
משה לב רן -נגבה
קובי שטרית  -כפר מנחם
עלי אל עזי -אל עזי
וועדת איכות הסביבה (חובה):
יהודה נובוגרוצקי -גלאון  -חבר מליאה
אתי לוי -גת -חבר מליאה
גלית ברקת -בית ניר -חבר מליאה
אביב קוחל -כפר מנחם  -נציג ארגון מקומי העמותה למען "איכות החיים ביואב"
סמי גרס  -יו"ר -רבדים – מומלץ ע"י ארגון מקומי העמותה למען "איכות החיים ביואב"
ורד בן ארי -מנכ"ל מועצה
ניר שיש -נציג עמותת נגב בר קיימא – מוזמן באופן קבוע
ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה):
רועי אזולאי – יו"ר -קדמה – חבר מליאה
ניתאי קרן -רבדים– חבר מליאה
עופר סלע -שדה יואב– חבר מליאה
עמיצור בר -גת – נציג ציבור
מזל מלכא -סגולה – נציגת ציבור
אורי מלול – מנהל מחלקת חינוך
טובה הרפניסט – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
אלישבע פודר ברוקשטיין – מנהלת בית ספר צפית
מיקה ברקת  -נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
ועדה לשימור אתרים (חובה):
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה -יו"ר
יהודה נובוגרוצקי -גלאון – חבר מליאה
אמיר סנדר -בית גוברין – חבר מליאה
יחיאל כהן – מהנדס המועצה  -עובד המועצה הבקי בענייני תכנון ובניה
שלומי שקד – מנכ"ל עמותת תיירות – מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות.
ועדת מלגות (רשות):
אורי תמיר -יו"ר -בית ניר
בתיה דנציגר -גלאון
אתי לוי -גת
משה סעידי -כפר מנחם
שולי בולקובשטיין -כפר הרי"ף
אורית דסקל – רכזת תרבות במועצה
הנהלת עמותת אשכולות יואב  -נציגי המועצה
מטי צרפתי הרכבי – יו"ר  -סגולה
שחר וינוקור  -ורדון
עופר סלע  -שדה יואב
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ועדת הנחות בארנונה (חובה):
קובי שטרית – יו"ר -כפר מנחם
נחמיה יעקב שרעבי -נחלה
טובה הרפניסט -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
יואלי ברקאי – גזבר המועצה
יועץ משפטי למועצה
ועדה לנושא פיתוח קהילתי (רשות):
ניתאי קרן-יו"ר -רבדים
שי בר -כפר מנחם
איציק קמה -כפר הרי"ף
אביבה נתנאל -סגולה
אמיר סנדר -בית גוברין
אורן אנוך  -מנהל קהילה גת
חמוטל דויטשמן  -מנהל קהילה כפר מנחם
איציק עוז  -מלווה התנועה הקיבוצית ,שדה יואב
ורד בן ארי  -מנכ"ל המועצה
טובה הרפניסט  -מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים
ניצה נדיל  -מנהלת מתנ"ס
אורי מלול  -מנהל מחלקת חינוך
הנהלת עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות
מטי צרפתי הרכבי – יו"ר -סגולה
עמית רוט – נגבה
אליז זלינגר  -כפר מנחם -נציגת ציבור
עדי להב – רבדים – נציג ציבור
ורד בן ארי – מנכ"ל מועצה
אורי מלול – מנהל מחלקת מועצה
יואל ברקאי – גזבר מועצה
כ ל אלה שאינם חברי מליאה וטרם אושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים במשרד הפנים כהונתם
לא תחל כל עוד לא יתקבל אישור כאמור.
דירקטוריון חברה כלכלית:
מטי צרפתי הרכבי – יו"ר  -סגולה
אלון ענבר  -רבדים
חגית עמיאל גבאי  -סגולה
משה לברן  -נגבה
ורדה שטרן – שדה יואב (אשרור)
טוביה טל – רבדים (אשרור)
טל גורדון  -גלאון
אמיר פרכטמן  -נגבה
יואלי ברקאי – עובד מועצה
שלומי שקד – עובד מועצה
ורד בן ארי – עובדת מועצה
שרה אלעזרי – עובדת מועצה
כל אלה שאינם חברי מליאה בדירקטוריון וטרם אושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים במשרד הפנים
כהונתם לא תחל כל עוד לא יתקבל אישור כאמור.
טרם אויישו הועדות הבאות :ועדת ערר לענייני ארנונה ,ועדה חקלאית ,פורום חינוך ,ועדת תכנון ובניה
(משנה)
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את ההרכב הוועדות ויושבי הראש.
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 .1נהלי עבודה לעבודת המועצה
החלטה:
 .3קביעת יום שלישי כיום קבוע לישיבות
 .0אי קיום ישיבות בחודשי תשרי וניסן
 .9הישיבות יתקיימו בשעות – 38:88-20:00
 . 4מיקום הישיבות בבית המועצה או באחד מיישובי המועצה או במקום אחר כפי שייקבע מראש.
 .7משלוח הזימון באמצעות המייל.
 .6אשור תברים
א .תב"ר מס'  -3900מענק חירום "עמוד ענן".
משרד הפנים העביר תקציב של  088אש"ח עבור הוצאות מוניציפליות חריגות בתקופת מבצע "ענן".
מוצע לתקצב סכום זה במסגרת תב"ר.
 088,888הוצאות מוניציפליות חריגות
 088,888מענק משרד הפנים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  -3900מענק חירום "עמוד ענן" בסך  088אש"ח.
ב .תב"ר מס'  3909ערכת חפק תאורה
 48,888רכישת ערכת חפק תאורה
 48,888מענק משרד הפנים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  -3909ערכת חפק תאורה בסך  48אש"ח.
ג .תב"ר מס'  3904רכישת מיכלי מים
 78,888רכישת מיכלי מים גמישים
 78,888מענק משרד הפנים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  -3904רכישת מיכלי מים בסך  78אש"ח.

כפר-הריף

ד .תב"ר מס'  3907מערכת שליטה לרציפות תפקודית 388,888 -
 388,888מענק משרד הפנים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  -3907מערכת שליטה לרציפות תפקודית בסך
 388אש"ח.

כפר מנחם

ה .תב"ר  -3905גרור כיבוי אש לבית ניר
 98,888רכישת גרור כיבוי אש לבית ניר
 37,888מענק משרד הפנים
 37,888תקציב בטחון
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  - 3905גרור כיבוי אש לבית ניר בסך  98אש"ח.
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*
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*
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*
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 .8אישרור מורשי חתימה בית ספר שדות יואב
בהתאם לתקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים) ,התשס"ה ,0884-מורשי החתימה בחשבון בית
הספר יהיו מנהל מוסד החינוך ,נציג מטעם רשות החינוך המקומית ונציג ועד ההורים.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את מורשי החתימה בחשבון בית ספר "שדות יואב" (סניף  308ח-ן
 )00348158יהיו:
יואל ברקאי – גזבר המועצה ת.ז , 8344877-9 .לאה גינזבורג– מנהלת ביה"ס ת.ז, 878333833.
איריס למדן  -וועד הורים ת.ז .804077334 .כל משיכת כספים מחשבון הבנק מחייבת חתימתם של
שניים ממורשי חתימה הנ"ל ובלבד שאחת מהם תהיה מנהלת בית הספר לאה גינזבורג.
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 .9שאילתא
יהודה נובגרוצקי העלה את החשיבות בשמירה על המועצה כנגד מפגעים סביבתיים ואת התנגדות גלאון
לאתר האנטנות ליד גלאון ובקש את תמיכת המליאה בנושא.
ראש המועצה הבהירה את נהלי העבודה של המליאה העלאת נושאים והכנתם מראש לדיון בהנהלה
ובמליאה.
דר' מטי צרפתי הרכבי
רשמה :ורד בן ארי
ראש המועצה
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