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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,חגית עמיאל גבאי ,יחיעם
יוגב ,יעקב שרעבי נחמיה ,מאשקה ליטבק ,עלי אל עזי ,יהודה נוברוגוצקי ,ניתאי קרן ,קובי שטרית ,שי בר,
שרון אטנר.
חסרים :אביבה נתנאל ,אורי תמיר ,אמיר סנדר ,אתי לוי ,משה לב  -רן ,שחר וינוקור ,יואב כהן ,רועי אזולאי,
עופר סלע.
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אלון הברפלד ,ליאת רותם
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החלפת נציג נגבה -בעקבות הודעתו של עמית רוט נציג נגבה על רצונו לפרוש מחברותו במליאה נכנסת
במקומי מאשה ליטבק שהייתה אחריו ברשימה .מאשקה הציגה את עצמה .המליאה מודה לעמית רוט.



הסכם השלטון המקומי עם משרד הפנים  -במסגרת הגירעון העמוק של קופת המדינה ,נחתם לאחרונה
הסכם בין הממשלה לבין השלטון המקומי .הסכם שאנחנו מחויבים לו ,גם אם הוא מכביד על הרשות ועל
התושבים .במסגרת זו ,בשנת  0811המדינה לוקחת "הלוואה" מאיתנו ,הרשויות האיתנות ,בגובה של כ-
 178מיליון שקלים .לפיכך ,המועצה האזורית יואב תעביר לקופת המדינה הלוואה בסך  518אלף  .₪רק
לשם השוואה ,עיריית תל אביב -יפו נדרשת להעביר למדינה קרוב ל  38מיליון שקלים .ההלוואה תוחזר
על ידי המדינה במשך  17שנה ובקיזוז העלאת הארנונה ולמעשה מדובר במענק למדינה שישולם דרך
תקציב המועצה .אנחנו כמועצה ניאלץ להלוות מהבנקים כדי לתת למדינה .בנוסח ההסכם כתוב" :במידה
ומסיבה כלשהי רשות מקומית לא תעביר לאוצר המדינה את הסכום שנקבע ,יקוזז הסכום האמור
מהשתתפות המדינה בתקציבי הרשות" .כעת אנחנו לומדים את המשמעויות של הסכם זה.



הצהרת אמונים של חברי המליאה – ניתאי קרן ומאשה ליטבק התחייבו לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותם במועצה.
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 .2עדכונים
וועדה מקומית  -המועצה עברה בהצלחה את מבחן הכשירות להקמת וועדה מקומית לתכנון ובניה.
המבחן כלל את הערכות בהיבטים של כוח אדם ,מחשוב ,מבנה ציוד והסכמים עם ספקים.
במידה ויינתן אישור של היועץ המשפטי של משרד הפנים בתאריך  15.5.0819תסתיים פעילות שקמים
ותחל פעילות הוועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה .בשבוע של  3.5.0819-11.5.0819מתוכנן
להתבצע בפועל פירוק הציוד של וועדת שיקמים והערכות המחשוב והסבת הנתונים.
הוועדה המקומית של המועצה מתוכננת להתחיל במתן שירות מאמצע יולי.
צוות הוועדה:
מהנדס הוועדה -הרצל אלעני ,הרצל הוא מהנדס וותיק ובעל ניסיון רב .עבד במכבים רעות ,נתיבות
ובמועצה אזורית חבל מודיעין כמהנדס המועצה ומהנדס הוועדה המקומית.
בודקת תכניות -רביד משה ,רביד בעלת תואר הנדסאית אדריכלות ,עבדה במשרדי אדריכלים ותכנון
ובשנה האחרונה עבדה כבודקת תכניות בעיריית אשקלון.
מנהלת משרד ומנהלת רישוי – אתי כהן ,אתי עבדה ב"שיקמים" משנת  1335שימשה בתפקיד מנהלת
רישוי משנת  .0887אתי מביאה אתה ניסיון ,ידע והיכרות עם המועצה.
פקח בניה -משה עייני ,משה פקח וותיק ומנוסה יעבוד עד לתאריך ( 1.18.0819פורש לגמלאות) .עד אז,
המועצה יצאה למכרז לפקח5ית חדש5ה.
בנוסף ,בחודשים הקרובים ,ספיר יהושע ,עובדת היום בשקמים תסייע גם היא בבדיקת תכניות ובמה
שיידרש.
מחשוב:
המועצה התקשרה עם חברת "בר טכנולוגיות" לנושא מחשוב הוועדה .לוועדה יהיה אתר אינטרנט פעיל
בו ניתן יהיה לקבל מידע רלוונטי .במהלך השנה הקרובה בכוונתנו לסרוק את כל התוכניות והתיקים
ולהנגיש אותם באופן ממוחשב.
 GISכחלק ממחשוב הוועדה רכשנו מערכת גיאוגרפית של חברת 'טלדור' אנחנו נערכים לקליטת גושים,
חלקות ותב"עות.
מבנה פיזי:
הוועדה לתכנון ובניה ומחלקת הנדסה יפעלו מהמבנה המשמש היום את 'שקמים'.
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 .1אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 21.2.1122
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מתאריך .98.1.0819

בית ניר

 .2אישור דוחות כספים וועדים מקומיים לשנת 1121
החלטות:
אושר הדוח הכספי לשנת  0810של וועד מקומי גלאון המבוקר על ידי משרד רו"ח ברית פקוח.
אושר הדוח הכספי לשנת  0810של וועד מקומי ורדון המבוקר על ידי משרד רו"ח מידד הלוי ושות'.
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בהמשך לשאלה של יהודה נובוגרוצקי ,המליאה מבקשת ממבקרת המועצה לבדוק את נושא כלל העברת
תקציבים מהמועצה באמצעות הוועדים.

*

 .2בחירת מאשקה ליטבק לחברת הנהלת עמותת יואב לקידום החינוך התרבות והספורט
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את בחירת מאשקה ליטבק לחברת הנהלת עמותת יואב לקידום
החינוך התרבות והספורט.
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