המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"ל המועצה
13אוקטובר,3131
הנדון :סיכום ישיבת מליאה  01/01מתאריך 31/01/01
שלאמןהמנייןהחלמשעה: 30:11
מןהמנייןהחלמשעה: 30:11
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משתתפים:מטיצרפתיהרכבי,אתילוי,בתיהדנציגר,גליתברקת,חגיתעמיאלגבאי,יהודה
נובוגרוצקי,יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,משהלב-רן,משקהליטבק,ניתאיקרן,עופר
סלע,קובישטרית,שחרוינוקור,שרוןאטנר .
נעדרו :אביבהנתנאל,אוריתמיר,איציקקמה,אלוןענבר,אמירסנדר,עליאלעזי,שיבר.
משתתפים נוספים:דפנהרבינוביץ,אדיגטלובסקי,עו"דאבילהם,יוסישיש,ליאתרותם,יואל
ברקאי,ארנוןקשנסקי,אהודאברהמי,הרצלאלעני .

סעיפים 
ישיבה שלא מן המניין:
דו"חביקורת3133–הדו"חנסקרע"יהמבקרתוהוצגוהליקוייםהעיקרייםוהתייחסותהועדהלעינייני
ביקורתוההנהלהאליו .
המליאהאישרהאתדו"חהביקורתוציינהכימשנהלשנהמתמעטיםהליקוייםוהםמטופליםבמועצה
כראוי .
ישיבה מן המניין:
 .0עדכונים 
 פעילות בוועדה המקומית יואב  -הרצלאלעני,מהנדסהמועצה,סקראתעבודתהועדה:
11תיקיםחדשיםנפתחו,13תיקיםקיבלוטופס,433קיבלוהיתריבניה,9קיבלואישורי
טאבו.התקיימו1ישיבותועדתהמשנהוששישיבותועדתרישוי .
 שיקום תשתיות:נערךסיורשלמשרדהחקלאותבשניהישוביםאשרנבחרועלידו–כפר
מנחםוגת. 
 התפטרות חבר מועצה:חברהמועצהרועיאזולאימקדמההתפטר.הבאאחריוברשימה:
מאירלסקרהסירמועמדתו.איןיותרחבריםברשימתקדמה.אילכך,פנינולמשרדהפנים
בבקשהלאשראתאדיגטלובסקי,מנהלכפרהנוערקדמה,כחברמועצה .
בתקופתהבינייםועדבחירתנציג,יוזמןאדישמשקיףלישיבותהמליאה .
 גבעת תום ותומר-התקייםביקורהקרןלשיקוםמחצבותבמועצה.הקרןקידמהשינויתב"ע
והביאהנכונותלסייעבשיקוםגבעתתוםותומר.ה"קרןלשיקוםמחצבות"מתנהאת
השתתפותההכספיתהעתידיתבכךשהמועצהתהיהבעלתהזכויותהמלאותעלהקרקע.
המועצהתקדםהסכםהקובעשהוצאותעתידיותנוספות,באםתידרשנה,תהיינהמהקרןשל
פעילותהאתר.
 אתר דלילה-המועצההגישההתנגדויותיהלהכשרהחוקיתאתרהקומפוסטדלילה.האחת
למחוזדרוםבעבורהסדרתדרךהגישהוהשנייהלמחוזירושליםלהכשרתהאתרעצמו .
 בינוי האלה–המליאהעודכנהבהערכותוהתחלתבינוישלבא'שלביתהספרהאלה
שיכלולבנייןמנהלהוששכיתותאם .
 .3אישור פרוטוקול המליאה הקודם 31.10.01
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהפרוטוקולמתאריך 30.10.31
 .1אישור תנאי שכר וזכויות חתימה לארנון קשנסקי הגזבר הנכנס
נעשתההכרותעםארנוןקשנסקית.ז135539533גזברהמועצההנכנסוחבריהמליאה. 
חבריהמליאהמברכיםעלהבחירה,מאחליםליואליהצלחהבדרכוהחדשהומאחליםלארנוןהצלחה
בתפקיד.
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החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתארנוןקשנסקיכגזברמועצהאזוריתיואבבהיקףשל311%
משרהוקביעתשכרועל01%-01%משכרבכיריםדרגה,3ומאשרתעיסוקנוסףהנחייהאקדמאית
היקףשלעדארבעשעותשבועיות(מוגדרכמורהמןהחוץ).

 .4הסדרת פינוי פסולת מעסיקים
מנהלהתפעולותובעהמועצההציגובפניהמליאהניירעמדהלקביעתמתווהלהסדרתפינויפסולת
מעסקיםבאחריותהעסקים.המליאהברכהעלהיוזמהלחסכוןוהסדרהשלהעיוותההיסטורי .
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתמסמךפינויפסולתמעסיקיםומנחהאתהמועצהלפעול
ליישוםההחלטות .
 .5דיווח על פעילות התובע המועצתי עו"ד אבי להם
התובעהמועצתיסקרבפניהמליאהאתפעילותובמהלך3131בתחוםרישויהעסקיםוהאכיפה
הסביבתית.המליאהמברכתעלקידוםנושארישויהעסקים .
 .6פתיחת תב"רים
גזברהמועצההציגאתהתב"רים :
.3תב"ר מספר 0161-עבודותפיתוחמוניצפליברבדים 
פרויקטשלביצועעבודותפיתוחמוניצפלי,כבישים,מדרכות 
351,111₪ 




היקףהפרויקט-
מקורהמימון-השתתפותבעליםמקרןפיתוחיישובית 351,111 ₪


 .3תב"ר מספר 0164-שיפוץתאורהמוניצפליתבמושבנחלה 
פרויקטשלביצועשיפוץושדרוגמערכתהתאורההמוניצפליתההיקפיתבנחלה 
111,111₪ 



-
עלותהפרוייקט
111,111₪ 
מקורמימון- השתתפותבעלים-קרןפיתוחיישובית


 .1תב"ר מספר 0165-עבודותפיתוחמוניצפלינגבה 
פרויקטשלביצועעבודותפיתוח–כבישיםומדרכות 
351,111₪ 




עלותהפרוייקט
351,111 ₪

השתתפותבעלים
מקורמימון -

החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתתב"רים,3131,31343135



 .1אישור דו"חות כספיים לשנת 3103
א .אישור דוח כספי עמותת אשכולות יואב לשנת 3103
הוצגועיקריהדוחעלידירואהחשבוןאהודאברהמי. 
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדו"חהכספיהמבוקרלשנת3133שלעמותת
אשכולותיואב. 

ב .אישור דוח כספי החברה הכלכלית לפיתוח יואב לשנת 3103
הוצגועיקריהדוחעלידירואהחשבוןאהודאברהמי.
חברהמועצהקובישטריתמבקשלקבלמידעעליתרותתקציביותבחשבוןכספיפיתוח
הרחבתכפרמנחםנכוןל13.33.3133-ונכוןלמועדזה .
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדו"חהכספיהמבוקרלשנת3133שלהחברה
הכלכליתלפיתוחיואב.
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ג .אישור דוח כספי יואב  -עמותה לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות לשנת 3103
הוצגועיקריהדוחעלידירואהחשבוןאהודאברהמי. 
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדו"חהכספיהמבוקרלשנת3133שליואב-עמותה
לקידוםחינוך,תרבות,ספורטותיירות.

 .0אישור של הרכב הועדה לשימור אתרים (ועדת חובה)
מטיצרפתיהרכבי–ראשהמועצה–יו"ר 
יהודהנובוגרוצקי–גלאון–חברמליאה 
אמירסנדר–ביתגוברין–חברמליאה 
יחיעםיוגב–כפרמנחם–חברמליאה 
יחיאלכהן–עובדהמועצהבקיבענייניתכנוןובניה 
אלוןהברפלד–בעלדעהמייעצת 
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהרכבהועדה 

 .1אישור הרכב הועדה להשקעות (ועדת רשות מקרב עובדי המועצה)
יואלברקאי–גזבר–יו"ר 
דפנהרבינוביץ–מנכ"לית 
שלוםכץ–מנהלמח'תחבורה 
פרסקולילך–מזכירתהמנכ"לית(תוארשניבמנהלעסקים) 
אלוןהברפלד–מנכ"להחברההכלכלית 
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהרכבהועדה 

 .01אישור תקציבי ועד מקומי גלאון וצו מסים : 3101
החלטה :המליאהמאשרתפהאחדאתתקציבועדמקומיגלאוןלשנת3131בהיקף343אש"ח 

 .00תיקון לסעיף  1אישור מורשי חתימה בבנקים מפרוטוקול מליאה  0/01מתאריך ה31/11/01 -
נוסחהתיקון:חתימתםשלכלשנייםמביןמנכ"להמועצה,גזברהמועצהוראשהמועצהובלבדשאחד
מהםהינוגזברהמועצהאוממלאמקומובהיעדרושהואצלהלוסמכותעלפיסעיף00לפקודה,
תחייבאתהמועצהלכלדברועניין .
החלטה :המליאהמאשרתנוסחהתיקון

רשמה:דפנהרבינוביץמאשרת:דר'מטיצרפתיהרכבי 
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