המועצה האזורית יואב
ט"ו/תמוז/תשע"ג
09/85/0819

בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת

סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר  7381מתאריך 81.2.6.81
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אלון ענבר ,אורי תמיר ,חגית גבאי עמיאל ,יחיעם יוגב ,יעקב שרעבי נחמיה,
אתי לוי ,משה לב  -רן ,שחר וינוקור ,יואב כהן ,משקה ליטבק ,עופר סלע ,עלי אל עזי ,יהודה נוברוגוצקי ,קובי
שטרית ,שרון אטנר.
הגיע בשעה  – 18:07אמיר סנדר.
חסרים :אביבה נתנאל ,איציק קמה ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,רועי אזולאי ,ניתאי קרן ,שי בר.
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,שוקי פדר.


*
ורדון



הסכם מעונות יום – בהשתתפות מירית דגני ,במועצה תשע מעונות יום .מבחינת המדינה (תמ"ת)
הרשות היא הארגון המפעיל של המעונות למרות שבפועל הם מופעלים ע"י האגודות .כדי שהמעונות יוכלו
להחזיק בסמל המעון של התמ"ת נדרשת המועצה לחתום על הסכם "ארגון מפעיל" שמשמעותו לקיחת
אחריות של המועצה על המעונות .בסיוע היעוץ המשפטי הוכן הסכם עם האגודות המפעילות את
המעונות שמבטיח את המועצה "הסכם גב אל גב" .המועצה בתהליך של החתמת האגודות על ההסכם.
במהלך הדיון עלו הנושאים הבאים :עלתה בקשה לבחור ולקיים ועדת חינוך פעילה במועצה ,בקשה
שהמועצה תעשה ככל יכולתה לסייע בהקמת מעון ביישוב שאין בו מעון ,שהמועצה תבחן לקיחת אחריות
על המעונות.



תהליך בחירת מנכ"ל למועצה – נערכה וועדת בחינה שבחנה  00מועמדים .ארבעה מועמדים עברו
לשלב האבחון ,החלטה על בחירה צפויה להתקבל במהלך שבוע הבא.

*
חוות אל
עזי
*

 .8עדכונים
וועדה מקומית – הרצל אלעני מהנדס הוועדה הנבחר הציג את עצמו ואת תמונת המצב בתהליך הקמת
הוועדה לתכנון ובניה.

כפר-הריף

 .6אישור פרוטוקול המליאה מן המניין מספר  2381מתאריך 68.5.6.81
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה מתאריך .01.7.0819

*
כפר מנחם

 .1אישור פרוטוקול המליאה שלא מן המניין מספר 381א מתאריך 68.5.6.81
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול המליאה שלא מן המניין מספר /19א מתאריך
.01.7.0819

*
נגבה

 .4אישור דוחות כספים וועדים מקומיים לשנת 6.86
גזבר המועצה ציין את הגרעון בסך  405אש"ח בדוח הכספי של וועד מקומי סגולה הנובע מרובו לחוב
לאגודה השיתופית סגולה .יו"ר הוועד המקומי פנה למועצה לסייע בנושא .התקיימה פגישה ראשונה
בנושא.
החלטות:
אושר הדוח הכספי לשנת  0810של וועד מקומי סגולה המבוקר על ידי משרד רו"ח ברית פקוח .המליאה
מבקשת לקבל עדכון לגבי הפעולות הנעשות לסגירת הגרעון.
אושר הדוח הכספי לשנת  0810של וועד מקומי בית גוברין המבוקר על ידי משרד הרשקו פרקש ושות'.

*
נחלה
*
סגולה

 .5אישור תנאי שכר להרצל אלעני לתפקיד מהנדס
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הרצל אלעני כמהנדס מועצה אזורית יואב בהיקף של 78%
משרה וקביעת שכרו על  88%משכר בכירים דרגה .0

*
קדמה
כפר
הנוער
*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 53897
טלפון ,88-8788585 :פקס 88-8588578

רבדים
*
שדה יואב
*
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המועצה האזורית יואב
09/85/0819
בית גוברין

סיכום ישיבת מליאה מן המניין מספר  7381מתאריך 81.2.6.81

*

 .2אישור שמות לרחובות בכפר הריף
הוצגה בקשת הוועד המקומי בכפר הריף למתן שמות לרחובות.
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד את מתן השמות בכפר הריף:
במושב הותיק:
כביש היקפי – רחוב הרימון
כביש אמצעי – רחוב הזית
הכביש שמחבר בין הותיק להרחבה – שדרת האילנות
בהרחבה:
כביש היקפי – רחוב האלון
כביש פנימי – מסביב לגן שעשועים – רחוב השקד
הרחוב ההולנדי – רחוב התמר
הסמטאות מהרחוב ההולנדי – סמטת החרוב וסמטת התאנה

בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון

 .7אישור תקציב למאבק נגד פצלי השמן
בהשתתפות סמי גרס יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה.
סמי גרס הציג את הנושא ואת ההשלכות על הסביבה והמשמעויות הקשות הצפויות במידה והפרויקט
ייצא לפועל .מטה המאבק מבקש מהמועצה השתתפות במאבק על דעת הציבור בסך  98אש"ח.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד תב"ר בסך  98אש"ח לטובת המאבק בפצלי השמן מקרן הפיתוח של
המועצה.

*
חוות אל
עזי
*

 .1הצעה לצוות לנושא בית הבנים
הוצגה ההצעה לחברי הצוות שיציג עד סוף השנה את בחינת ההיתכנות של הסדרת הזכויות עם מגבית
קנדה וכן את המשמעויות והחלופות השונות העומדות בפני המועצה בנושא אולם התכנסות ציבורי
תרבותי.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את חברי הצוות :איציק קמה – יו"ר ,אתי לוי ,חגית גבאי עמיאל.
אלון ענבר יקדם במקביל את בדיקת הסדרת הזכויות בליווי היועץ המשפטי של המועצה.

כפר-הריף
*
כפר מנחם

 .9אישור תקציב וועד מקומי נחלה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תקציב ועד מקומי נחלה לשנת  0819בהיקף  155,088ש"ח
המליאה מאשרת את צו המיסים של וועד מקומי נחלה לשנת  0819כפי שאושרו ע"י הוועד המקומי:
בסך  /₪ 3.7מ"ר.

*
נגבה
*

רשמה :ורד בן ארי

נחלה

מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

*
סגולה
*
קדמה
כפר
הנוער
*

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 53897
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*
שדה יואב
*
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