המועצה האזורית יואב
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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אורי תמיר ,איציק קמה ,אלון עינבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת,
חגית עמיאל גבאי ,משה לב  -רן ,ניתאי קרן ,קובי שטרית ,שרון אטנר
חסרים :אביבה נתנאל ,אמיר סנדר ,יהודה נובוגרוצקי ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,יעקב שרעבי נחמיה ,מאשקה
ליטבק ,עופר סלע ,עלי אל עזי ,רועי אזולאי ,שחר וינוקור ,שי בר.
משתתפים נוספים :אהוד אברהמי ,דפנה רבינוביץ ,יואל ברקאי ,אלון הברפלד
במועד פתיחת הישיבה לא התקיים מניין חוקי של חברים .על פי סעיף  79לצו המועצות האזוריות הישיבה
נדחתה לשעה .13:88
 .0עדכונים
 המליאה נפרדה מהמנכ"לית היוצאת – ורד בן-ארי .ראש המועצה והחברים הודו לורד על פעילותה
כמנכ"לית המועצה ואיחלו לה הצלחה בהמשך דרכה.
 ועדה מקומית לתכנון ובנייה – שר הפנים חתם על הצו להקמת הועדה וממתינים לפרסום
ברשומות .במהלך החודש נקלטה בודקת תכניות בשם ליזה מיגדשיאב .בינתיים מתבצעת בדיקת
תכניות .ההכנות לעבודת הועדה הושלמו .צפי להתחלת עבודה בתחילת אוגוסט.
 החלפת גזבר – לאור הודעת הגזבר על רצונו לסיים את תפקידו ,המועצה פרסמה מכרז למשרת
גזבר.
 מיזם תיירות "שפלת יהודה" – התקיים ערב השקה חגיגי ומוצלח בשיתוף המועצות השותפות :גזר,
לכיש ובאר טוביה .רשויות נוספות מתעניינות בהצטרפות למיזם .קרית גת אישרה הצטרפותה החל
מ  1.5..819ואף אישרה תקציב של  ₪ ..,788במליאת העיר.
 צו חנייה ורדון – מספר ימים לפני הדיון בבית המשפט החליט ועד הישוב למשוך את העתירה
שהגישו כנגד ההחלטה בנושא צו החניה באזור התעשייה .צו החניה נמצא בתוקף.
 פסטיבל בית גוברין – ראש המועצה ציינה את עובדי המועצה על הארגון למופת .משתתפים רבים
פקדו את האירועים.
 .3אישור פרוטוקול המליאה מתאריך( 08.2.3102מצ"ב)
לא התקבלו הערות .הפרוטוקול מאושר פה אחד.
 .2הצגת המלצות הוועדה לפיתוח קהילתי (מצ"ב)
ניתאי הציג את תהליך העבודה של הצוות ואת המסקנות ועיקרי ההמלצות והצורך בבעל תפקיד לפיתוח
קהילתי .המליאה מודה לחברי הצוות על העבודה המסורה והמקיפה שנעשתה.
מועצה אזורית יואב רואה בחזונה ,לא רק אספקת שירותים מוניציפליים על פי דרישות החוק ,אלא ,קידום
ופיתוח קהילתי בישובים.
החלטה  :למנות בעל תפקיד אשר ירכז את הפיתוח הקהילתי והתכנון האסטרטגי בהתניית אישור הגורמים
הרלוונטיים ,אם ידרשו ,ממשרד הפנים ויישום ההחלטה בתקציב  ..812ההחלטה אושרה פה אחד
 .4אישור תנאי שכר לדפנה רבינוביץ מנכ"ל המועצה
נעשתה הכרות עם דפנה רבינוביץ מנכ"לית המועצה הנכנסת וחברי המליאה .דפנה הציגה את העיסוק
הנוסף שלה כחברת מועצה וסגנית ראש מועצה בשוהם.
חברי המליאה מברכים על הבחירה ,ומאחלים לדפנה הצלחה בתפקיד.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כמנכ"ל /מזכיר מועצה אזורית יואב בהיקף של
 188%משרה וקביעת שכרה על  88%משכר בכירים דרגה ..
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד עיסוק נוסף (בהתנדבות) כחברת מועצה וסגן במועצה מקומית שוהם.
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 .5מינוי דפנה רבינוביץ לחברת וועדות והנהלות
החלטות:
 המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כחברת ועדת איכות הסביבה  -בתפקיד עובדת בכירה.
 המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כחברת הוועדה לפיתוח קהילתי.
 המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כחברת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח יואב (מקרב
עובדי המועצה).
 המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כחברת הנהלת עמותת יואב לקידום החינוך הספורט
והתיירות (מקרב עובדי המועצה).
 המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כחברת הנהלת עמותת הספורט (מקרב עובדי המועצה).

גל-און
*
גת
*
ורדון
*
חוות אל
עזי
*

 .2אישור דפנה רבינוביץ לנציגת המועצה בוועדות הבחינה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את דפנה רבינוביץ כנציגת המועצה בוועדות לקליטת עובדים.
 .7אישור מורשי חתימה בבנקים
מבטלים את זכויות החתימה של הגב' ורד בן ארי החל מתאריך החלטה זו.
מאשרים אצילת סמכויות ראש המועצה לחתימה על מסמכים ,התחייבויות כספיות וכן חתימה על כל מסמך
הנחוץ לפתיחת חשבונות בנק ו/או כל מסמך הנדרש לקבלת התחייבות או הקצאה כספית ,לגב' דפנה
רבינוביץ' ,ת.ז  .2329988והכל על פי סעיף  2לצו.
מאשרים האצלת סמכות גזבר על פי סעיף  58לצו לגב' דפנה רבינוביץ' ת.ז..2329988.
מאשרים את המשך האצלת הסמכויות של מר יוסי שיש ,ת.ז 7..55858 .מנהל התפעול של המועצה,
לחתום בשמו של הגזבר בהעדרו על התחייבות כספית של המועצה ,בהתאם לסעיף  58לצו.
חתימתם של כל שניים מבין ראש המועצה ,הגזבר ומנכ"לית המועצה הנכנסת בצירוף חותמת המועצה
תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
חתימתו של מר יוסי שיש בצירוף חתימתם של אחד מבין ראש המועצה ,הגזבר ומנכ"לית המועצה הנכנסת,
בצירוף חותמת המועצה ,תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
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 .8אישור דוח כספי לשנת  3103חברת י.ש.גת (מצ"ב)
דגן יהל מנכ"ל י.ש.גת בע"מ הציג את הדוח הכספי המבוקר.
הדו"חות משקפים את הפעילות הענפה והברוכה של חברת י.ש .גת כחברת ניהול משותפת לקריית גת,
יואב ושפיר.
החלטה :המליאה תומכת בהמשך קיום חברת י.ש.גת במתכונתה הנוכחית ומחזקת את ידי המנכ"ל
ודירקטוריון החברה ומאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי.
 .2הגדלת הון מניות י.ש .גת (מצ"ב)
בהמשך ולאור השקעת הון הבעלים בחברה קיים צורך להגדיל את הון המניות הרשום באמצעות הוספת
נספח לתקנון החברה (הפעם האחרונה שנעשה שנוי היה ב .885 -לאחר שנחתם נספח לחוזה המייסדים
בין הרשויות) .דגן יהל הציג נוסח מוצע לשנוי המבוקש.
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החלטה :המליאה מאשרת את החלטת דירקטוריון י.ש .גת להגדיל את הון המניות בהתאם למסמך המצורף
לפרוטוקול.
 .01אישור תב"רים
המליאה מודה למנהלי המחלקות חינוך ובטחון על גיוס התקציבים ממשרדי הממשלה
השלמת דרך בטחון בית ניר.
תב"ר מס' - 197.
.1
נתקבלה התחייבות של משרד הביטחון למענק  178אש"ח
לביצוע ציפוי אספלט בדרך בטחון בבית ניר
₪ 178,888
עלות הפרויקט -
₪ 178,888
מענק משרד הביטחון -
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מספר  197.השלמת דרך בטחון בית ניר בסכום ₪ 178,888
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שיקום גדר בטחון – בית גוברין.
תב"ר מס' - 1979
..
נתקבלה התחייבות משרד הבטחון למענק  .88אש"ח
לשיקום גדר בטחון אלקטרונית בבית גוברין.
₪ .88,888
עלות הפרויקט -
₪ .88,888
מענק משרד הביטחון -
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מספר  1979שיקום גדר בטחון – בית גוברין בסכום של
. ₪ .88,888
דרך חקלאית בטחונית – תל צפית – בית ניר.
תב"ר מס' - 1972
.9
נתקבלה התחייבות משרד הבטחון  +משרד החקלאות  +קרן קיימת לישראל לביצוע שלב ב' של הדרך
בהיקף של  788אש"ח.
השתתפות המועצה .8%
₪ 788,888
עלות הפרויקט -
₪ 288,888
מענק משרד הביטחון -
₪ 188,888
השתתפות המועצה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מספר  1972דרך חקלאית בטחונית – תל צפית – בית ניר
בסכום של . ₪ 788,888

ורדון
*
חוות אל
עזי
*
כפר-הריף
*

שינויים בבית המועצה.
שינוי תב"ר מס' 1922
.2
לאור הקמת ועדת תכנון מקומית ,שינויים במיקום משרדי המחלקות בבנייני המועצה ,יש צורך להוסיף
לתקציב התב"ר ₪ 188,888
₪ .88,888
עלות הפרויקט מעודכן -
₪ .88,888
מימון קרן פיתוח
תוספת של  188להחלטה מיום 8/2/19
החלטה :מאשרים תוספת של  188אש"ח להחלטה מיום .8.2..819
אופק חדש – פינות עבודה שדות יואב.
תב"ר מספר 1975
.7
משרד החינוך משדרג את סביבות העבודה למורים
במסגרת רפורמת "אופק חדש".
₪ 83,288
עלות הפרויקט -
₪ 83,288
מענק משרד החינוך
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*
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*
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*

פניות עבודה אופק חדש – מקיף צפית.
תב"ר מספר 1978
.5
הכנת פינות עבודה בבי"ס צפית במסגרת כניסה לתוכנית לאופק חדש.
₪ 59,.88
עלות הפרויקט -
₪ 59,.88
מענק משרד החינוך
כיתת אופק חדש – לצפית.
תב"ר מספר 1973
.5
משרד החינוך אישר תקציב למבנה יביל שישמש ככיתה ל"אופק חדש".
עלות רכישת כיתה
עלות תשתיות+ציוד כיתתי
מימון משרד החינוך
השתת' מועצה מק .פיתוח

₪ 115,888
₪ 89,888
₪ 188,888
( ₪ 188,888חדש)

סגולה
*
קדמה
כפר
הנוער
*

 9כיתות יבילות בי"ס האלה.
שינוי תב"ר 1997
.8
משרד החינוך אישר השתתפות לרכישת הכיתות בסך .₪ 128,888
להלן התקציב המעודכן.
₪ 971,888
עלות רכישת  9כיתות
₪ .23,888
עלויות תשתיות+ציוד
₪ 588,888
סה"כ עלות -
₪ 128,888
מימון משרד החינוך
( ₪ 258,888אושר ב)₪ 718,888 8/2/19 -
מקרן הפיתוח
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שינוי תב"ר מספר  – 1993שתי כיתות יבילות לצפית.
.3
משרד החינוך אישר השתתפות לרכישת הכיתות בסך .₪ 58,888
להלן התקציב המעודכן:
₪ .92,888
עלות רכישת  .כיתות
₪ 155,888
עלות תשתיות+הצטיידות
₪ 288,888
סה"כ עלות -
₪ 58,888
מימון משרד החינוך
₪ 78,888
יתרה מתב"ר ( 1997ק.פתוח)
 ₪ .88,888אושר ב.₪ .88,888 8/2/19 -
מימון המועצה מקרן פיתוח
פרויקט שמירה על המרחב הפתוח.
תב"ר מספר 1958
.18
מליאת המועצה אישרה ב 18/5/19 -השתתפות במאבק הציבורי נגד התוכנית להפקת נפט מפצלי שמן
במרחבי המועצה.
₪ 98,888
עלות הפרויקט (חלקנו)
₪ 98,888
מימון המועצה מקרן פיתוח
סיכום תקצוב נוסף מקרן פיתוח :
₪ 188,888
 .1תב"ר  1972דרכים חקלאיות בטחוניות
₪ 188,888
 ..תב"ר  1922שינויים בבית המועצה
₪ 188,888
 .9תב"ר  1973כיתת אופק חדש בצפית
₪ - 78,888
 .2תב"ר  9 1997יבילים האלה
₪ 78,888
 .7תב"ר  . 1993יבילים צפית
₪ 88,888
תב"ר  . 1993יבילים צפית תוספת
₪ 98,888
 .5תב"ר  1958מאבק בפצלי השמן
סה"כ ₪ 218,888 -
מקורות המימון :
החזר עודפי תב"רים לקרן פיתוח בסך ₪ 171,888
א.
שאושרו במליאה 98.2.19
₪ .73,888
מרזרבה קרן פיתוח
ב.
הערה :טרם בוצע עדכון היתרה בקרן פיתוח בעקבות אי מימוש חלק מ.א .לכיש באזור תעשיה משותף.
החלטה:
המליאה מאפשרת פה אחד את שינוי התב"רים – 1922,1997,1993
המליאה מאפשרת פה אחד את התב"רים – 197.,1979,1972,1975,1978,1973,1958
 .03אישור דוחות כספים וועדים מקומיים לשנת ( 3103מצ"ב)
החלטות:
אושר הדוח הכספי לשנת  .81.של וועד מקומי כפר מנחם המבוקר על ידי משרד רו"ח בועז מקלר ושות'
אושר הדוח הכספי לשנת  .81.של וועד מקומי כפר הריף המבוקר על ידי משרד בחן ברית פקוח בע"מ.
אושר הדוח הכספי לשנת  .81.של וועד מקומי שדה יואב המבוקר על ידי משרד ברית פקוח בע"מ.

סגולה

רשמה :דפנה רבינוביץ
מנכ"לית המועצה

*

מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

קדמה
כפר
הנוער
*

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

רבדים
*
שדה יואב
*
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