המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"ל המועצה
92דצמבר 9102
סכום ישיבת מליאה  21/21מתאריך  12דצמבר 1121
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משתתפים:מטיצרפתיהרכבי,איציקקמה,אלוןענבר,אתילוי,בתיהדנציגר,גליתברקת,
יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,משקהליטבק,ניתאיקרן,עליאלעזי,קובישטרית,
שיבר,משהלב-רן.
נעדרו :אוריתמיר,חגיתגבאיעמיאל,עופרסלע,שחרוינוקור,שרוןאטנר,אביבהנתנאל,אמיר
סנדר,יהודהנובוגרוצקי.
משתתפים נוספים:יואלברקאי,אהודאברהמי,ניצהנדיל,מיריתדגני,טובההרפניסט,שלום
כץ,נתןבראלוןהברפלד,הרצלאלעני,יוסישיש .
עדכונים
.2
 המליאהמשתתפתבצערהשלדפנהרבינוביץעלמותאביה.
 נסיעהלחו"ל-בתאריכים01-01לינוארמטינוסעתלחו"ללבקשתמרכזהמועצות
האזוריות.בימיםאלהיתקייםסמינרבבריסלבחסותובמימוןהאיחודהאירופיבנושא
שיתופיפעולהאזורייםבתחוםהחקלאותופיתוחהכפר.
החלטה:המליאהמאשרתאתהנסיעהועופרסלעימלאמקוםראשהמועצהבהיעדרותה.
 אתרדלילה-הועדההמחוזיתלתכנוןולבניהבמחוזדרוםקיבלההחלטהאוהדתבהמשך
להתנגדותשלנולסלילתהכבישהמוביללאתר.הועדההחליטה,בשלבזהלדחותאת
המשךהדיוןבהפקדתהתכניותאםוכאשריאושרהאתר.
 תכניתאסטרטגית"יחדקהילהביואב"–הופצהחוברת,לכלביתאב,המסכמתאת
התהליך,התוצאותומתווהליישוםוהטמעה.תכניותהעבודהלשנת9101הוכנובהתאם .
 מינוימטיכנציגתהמועצותהאזוריותבמועצהלגניםלאומייםשמורותטבעואתריםלאומיים
–מרכזהמועצותהאזוריותפנהלשרלהגנתהסביבהבבקשהלהמליץעלהמינוי .
 החלטתשרהחינוךבענייןהארכתהלימודיםבקיץ–מרכזהמועצותהאזוריותבוחןבשיתוף
משרדהחינוךאתההשלכותלהחלטהוהאםהיאישימהבמרחבהכפרי.צוותעובדי
המועצהיקייםהערכתמצבבנושא .
 יו"רועדתחינוך–עופרסלעהביערצונולהיותחברבועדתהחינוךשלהמועצה(ולאיו"ר).
החלטה:ראשהמועצהתשמשכיו"רועדתחינוך.
 טקסהנחתאבןפינהבבי"סהאלה–התקייםטקסהנחתאבןהפינהוהחלהבנייתשלבא'
במטרהלאכלסכברבשנתהלימודיםהבאה.משרדהחינוךכנראהיאשרכברבמהלך
פברואראתההרשאההתקציביתלשלבב'.
 הרשאהתקציביתלבנייתגןסגולה–התקבלההרשאהתקציביתלבניתגןסגולה.בניה
תתחילבקרוב.
 ביתהבנים–צוותהבדיקההגישהמלצותיובתחילתדצמבר.הוסכםכיהנוגעיםבדבריגיבו
לממצאיהדו"ח.עדלקבלתהחלטהבנושאלאיחולשינויבהצעתתקציבביתהבניםהשוטף
במועצה.דיוןבממצאיםיתקייםבישיבותהנהלהומליאההקרובות.
 נציגהמועצהבמועצתאגודעריםלאיכותסביבהאשקלון-האיגודהוקםבשנת0292
בהתאםלצוהקמהשלשרהפניםבמטרהלרכזאתהטיפולבנושאיםסביבתייםבנפת
אשקלוןומטפלבכ0.1-מיליוןדונם.מועצתהאיגודהמורכבתמנציגיהרשויותהחברות
באיגוד(1מועצותו1ערים).
החלטה:המליאהמאשרתכיראשהמועצהתהיהנציגתהמועצהבאגודוחייםטלישמש
כממלאמקומה .
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המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"ל המועצה
אשור פרוטוקול מליאה קודמת מתאריך 21.22.1121
.1
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהפרוטוקולמתאריך 02.00.9102


אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער

עדכון מורשה חתימה בחשבונות בנק
.1
בעקבותכניסתגזברחדשבמקוםיואלברקאיישלעדכןאתרשימתמורשההחתימהבחשבונות
הבנקבבנקלאומיסניף :299
חשבון99091119שכל"מצפיתמורשההחתימהארנוןקשנסקית"ז191102119-גזבר
המועצה,אלישבעפודרת"ז111111119-מנהלתבי"סצפית,דניפרץת"ז192902012יו"ר
ועדהורים .
חשבון99092122כלכלהצפית-מורשההחתימהארנוןקשנסקית"ז191102119-גזבר
המועצה,אלישבעפודרת"ז111111119-מנהלתבי"סצפית,דניפרץת"ז192902012-
יו"רועדהורים .
חשבון99011111שכל"משדותיואב-מורשההחתימהארנוןקשנסקית"ז191102119-
גזברהמועצה,לאהגינזבורגת"ז111022902מנהלתבי"סשדותיואב,איריסלמדןת"ז
191911221-יו"רועדהורים .
חשבון99111199שכל"מבי"סהאלה-מורשההחתימהארנוןקשנסקית"ז-191102119גזבר
המועצה,רוניתחזןת"ז-1199929190מנהלתבי"סהאלה,תמירשמעונית"ז-199121992
יו"רועדההורים .
החלטה:המליאהמאשרתעדכוןמורשהחתימהבחשבונותהבנקהנ"ל
אישור דו"ח כספי נחלה לשנת 1121
.4
הגזברהציגאתהדו"חהכספיהמבוקרשלמושבנחלה.
החלטה:המליאהמאשרתדו"חכספינחלהלשנת .9109


מס' חברים בועד מנהל בעמותת "יואב לקידום חינוך ,תרבות ספורט ותיירות"
.5
עלהמליאהלאשראתמספרהחבריםושמותיהם .
החלטה:המליאהמאשרת9חבריהנהלהלעמותה"יואבלקידוםחינוך,תרבותספורט
ותיירות".להלןשמותחבריהדירקטוריון :
דר'מטיצרפתי-הרכבי,מאשקהליטבק–נבחרותציבור 
ארנוןקשנסקי,מיריתדגני–עובדימועצה 
משהטנא,סינטיהכהן–נציגיציבור 
יואלברקאי–נציגציבורהחלמ- 11112101


אישור נציג ציבור ועובד מועצה להנהלת החברה הכלכלית לפיתוח יואב
.2
המליאהמודהלטוביהטלויואליברקאיעלתרומתםכחבריםבדירקטוריוןהחכ"ל
החלטה:המליאהמאשרתלדירקטוריוןהחברההכלכלית :
נציגציבור-שמטובסרנגהמחליףאתטוביהטל 
עובדהמועצה-ארנוןקשנסקימחליףאתיואלברקאי 
גריעת נציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח יואב
.7
החלטה:עובדיםשסיימואתתפקידםבעמותה-ורדבןארי,שלוםשקד,יואלברקאי 
נציגיציבורבחכ"ל-שחרלוי,טוביהטלוניריתשרייבר 


אישור עובד מועצה להנהלת עמותת אשכולות יואב
.8
החלטה:המליאהמאשרתמינויעובדמועצהארנוןקשנסקילהנהלתעמותתאשכולותיואב,
מחליףאתיואלברקאיכמנהלהכספיםבעמותה .
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אישור תבר"ים
.1
המליאהמתבקשתלאשרפתיחה,סגירהושינוייםבתברי"םהבאים :
תב"רמספר0909–סגירתתב"ררכישתזכויותמקרקעיןבמתחםהמועצה.לאשר

סגירתהתב"רוהחזרתהיתרהבסךשלכ-122אלפי₪לקרןפיתוח.עקבנתוניםעדכניים
מרמ"י .
תב"רמספר0211–ביטולתב"רשיפוץתאורהמונציפאליתבנחלה .

ועדמקומינחלהקיבלהחלטהלבטלאתהתב"רולבצעאתשיקוםהתאורהבהיקףקטן
משמעותית 
תב"רמספר0219–פיקוחמונציפאלי 9101

פתיחתתב"רבעבורשירותיפיקוחהצפוייםלהתקבלמהחכ"ל .
922אלפי₪ 


היקףפרויקט 
קרןפיתוח 



מקורמימון
תב"רמספר0219-קמפייניםציבורייםלשמירתהמרחבהפתוח(פצלישמן,דלילה,

תחנתרכבת)תקצובהמאבקיםהצפוייםלשמירתהמרחבהפתוחוהגנתהסביבה
21אלפי₪ 


היקףהפרויקט 
קרןפיתוח 


מקורהמימון 
תב"רמספר0212–מאבקבגיןהסכםהיטליהשבחהמקרייתגת.תקצובמאבק

משפטימולפיתוחמתחםצפוניקריתגתומימושהסכםחלוקתהיטליהשבחה 
011אלפי₪ 


היקףהפרויקט
קרןפיתוח 


מקורהמימון 
תב"רמספר0291–יישוםהמלצותסקראנרגיה 

ישוםסקראנרגיהבמוסדותהמועצהבהתאםלסקר 
11אלפי₪ 


היקףפרויקט 
מקורהמימון-משרדהגנתהסביבה 21אלפי₪ 
21אלפי ₪

מקורמימוןמקרןפיתוח
תב"רמספר0290– צוותתכנוןמועצתי 

תכלולמרחבהתכנוןהמועצתי 
21אלפי₪ 


היקףפרויקט 
קרןפיתוח 


מקורמימון 
תב"רמספר0299–חליפתחוקיעזרלפת"י(פארקתעסוקהיואב) 

הכנתחוקיעזרלפיתוחפארקהתעסוקהיואב 
091אלפי₪ 


היקףהפרויקט
קרןפיתוח 



מקורמימון
תב"רמספר0292– תקציבפיתוחלישובים(שלבא') 

911אלפי₪ 


היקףפרויקט 
קרןפיתוח 


מקורמימון 
תב"רמספר-0291 תכנוןמבנהרבתכליתיורדון 

במסגרתאיגוםמשאביםלהקמתמבנהרבתכליתיבורדוןאנומכיניםתכנון 
21אלפי₪ 


היקףפרויקט 
01אלפי₪ 

מענקמשרדהפנים 
מקורמימוןקרןפיתוחותקציבפיתוחמונציפאלי90אלפי ₪

החלטה:המליאהמאשרתסגירתתב"ר,0909מאשרתביטולתב"ר,0211מאשרתפתיחת
תב"רים.,0219,0219,0212,0291,0290,0299,0292,0291 
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אישור מסגרות אשראי לשנת 1124
.21
לצורךהבטחתתזריםהמזומניםהשוטףשלהמועצהבבנקיםמסחריים,מוצעלאשרמסגרת
חח"דבבנקיםהבאים :
א.נטילתחח"דבסךעד111אלפי₪מבנקלאומי(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק 
ב.נטילתחח"דבסךעד111אלפי₪מבנקפועלים(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק 
ג.נטילתחח"דבסךעד111אלפי₪מבנקדקסיה(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק 
החלטה:המליאהמאשרתמסגרותאשראילשנת .9101
מורשי החתימה המוסמכים במועצה לחתום על מסמכי ההלוואה
.22
מוצעלמליאהלהסמיךאתמורשיהחתימההמוסמכיםבמועצהלחתוםעלמסמכיההלוואה
(חח"ד)המקובליםבבנקולנהלמו"מלשיפורהתנאיםע"פצורך.
החלטה:המליאהמאשרתמשכוןלטובתהבנקשלהכנסותעצמיותעדלסכוםשל111אלפי₪
כבטחוןלפירעוןההלוואה,בתנאיהמשכוןהכלוליםבמסמכיההלוואה .
החלטה:המליאהמאשרתומסמיכהאתמורשיהחתימההמוסמכיםבמועצהלחתוםעלמסמכי
ההלוואה(חח"ד)המקובליםבבנקולנהלמו"מלשיפורהתנאיםע"פצורך .


נטילת הלוואה בסך של  742אלפי  ₪מבנק מסחרי לתקופה של כ 21 -שנים.
.21
החלטה:המליאהמאשרתנטילתהלוואהבסך910אש"חלתקופהשלעשרשנים.להסמיךאת
מורשיהחתימההמוסמכיםבמועצהלחתוםעלמסמכיההלוואהולנהלמו"מלשיפורהתנאים
ע"פצורך.תנאיההלוואהוהריביתהסופייםיובאולאישורההנהלה .
הלוואה בסך של  2,151אלפי  ₪מבנק מסחרי .לתקופה של  21-25שנה
.21
נטילתהלוואהבסךשל0,912אלפי₪מבנקמסחרי,לתקופהשל09-01שנהבתנאיםכפי
שיהיולאחרמו"מ.מטרתההלוואההינהבנייתבי"סהאלהשלבא'. 
החלטה:מליאהמאשרתנטילתהלוואהבסךשל0,912אלפי₪מבנקמסחרי,לתקופהשל
09-01שנים.הבטחותהןשיעבודהכנסותעצמיות.להסמיךאתמורשיהחתימההמוסמכים
במועצהלחתוםעלמסמכיההלוואהולנהלמו"מלתנאיההלוואה.תנאיההלוואהוהריבית
הסופייםיובאולאישורההנהלה.
אישור תקציב השכר והמשרות
.24
החלטה:המליאהמאשרתאתתקציבהשכרוהמשרותלשנת9101סה"כ:019.99משרות .
אישרור התעריפים לבקשה החריגה
.25
החלטה:המליאהמאשררתאתהתעריפיםלבקשההחריגהכפישחושבוע"יהגזברומפורטים
בדףהמצורף .


*
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*
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*
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*
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מינוי הגזבר ארנון קשנסקי למנהל ארנונה
.22
החלטה:המליאהמאשרתמינויארנוןקשנסקית.ז.91102119כמנהלהארנונה 


מינוי הגזבר ארנון קשנסקי כממונה גביה
.27
החלטה:המליאהמאשרתמינויארנוןקשנסקית.ז.91102119כממונהגביה


אישור ביצוע  2-1ואומדן ביצוע 1121
.28
הוצגלהנהלהדו"חביצוע0-29102ואומדןביצועלסוףהשנה.
הוצגאומדןביצועהתקציבלשנת .9102
החלטה:המליאהמאשרתדו"חביצוע0-29102ואומדןביצועתקציב .9102
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*
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*

הצגת תוכניות עבודה ותקציב 1124
.21
מנהליהמחלקותסקרובפניחבריהמליאהאתעיקריביצועתכניתעבודה,9102תכניות
העבודהועיקריהתקציבלשנת.9101 
נערךדיוןהאםלתקצבבלתיצפויבתקציבהרגיל .
נערךדיוןלגבידרךהגדרתהיעדיםלשנה .
דיוןוהצבעהבנושאתקצובבינויקהילתיבתקציבשנתיע"ס211אש"ח. 
9הצביעונגד.הסעיףהושארבתקציב .9101
החלטה:המליאהמאשרתאתתכניותהעבודהלשנת9101ואתהתקציבבסך91011אש"ח.
כמוכן,המליאהמאשרתאתמספרהמשרותלשנת9101– .019.99


רשמה:מטיצרפתיהרכבי 
ראשהמועצה 


בית ניר
*













גל-און
*

גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
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