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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,דפנה רבינוביץ ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אמיר סנדר ,בתיה
דנציגר ,גלית ברקת ,חגית עמיאל גבאי ,יואב כהן ,יעקב שרעבי נחמיה ,משה לב  -רן ,משקה
ליטבק ,עופר סלע ,קובי שטרית ,שחר וינוקור ,שי בר ,שרון אטנר
חסרים :אביבה נתנאל ,אורי תמיר ,אתי לוי ,יהודה נובוגרוצקי ,יחיעם יוגב ,ניתאי קרן ,עלי אל
עזי.
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אילן דיין ,יואל ברקאי ,אהוד אברהמי ,יוסי שיש ,הרצל
אלעני ,ניצה נדיל ,מירית דגני ,ליאת רותם ,חן סומך.
מוזמנים חסרים :אדי גטלובסקי ,ארנון קשנסקי.
 .1עדכונים
· בית הבנים – הצוות הגיש דו"ח מסכם של הועדה אשר בדקה את נושא בית הבנים.
הדיון בהמלצות הועדה לבדיקת בית הבנים ידון בישיבת הנהלה ובמליאת מועצה
במרץ.
נושא גרעון בבית הבנים ידון במסגרת עדכוני תקציב.
· גזבר המועצה – חברי המליאה קיבלו עדכון לגבי מחלתו של גזבר המועצה החדש.
חברי המליאה מאחלים לגזבר החדש החלמה מהירה.
· ויתור על הצמדה בחוב היטל ביוב – מקרה חריג
במסגרת פעולות אכיפה לגביית היטל ביוב ,נתקלנו במקרה של משפחה חריגה
ובעלת צרכים מיוחדים המתגוררת באחד מיישובי המועצה .בני המשפחה ובעיקר
הילדים עושים מאמץ לשלם את יתרת החוב תוך בקשה שהמועצה תוותר על סכום
ההצמדה בסך  .₪ 6,636בפני חברי המליאה הוצגה חוות דעתו של היועץ המשפטי
בעניין האפשרות על ויתור חוב ההצמדה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ויתור על חוב ההצמדה.
· צו חלוקת הכנסות  -בתחילת שנה זו פורסם צו חלוקת הכנסות בחתימת שר הפנים.
השר קבע כי בארבע השנים הקרובות חלקה של יואב יפחת בעוד אחוז וחצי ויעמוד
על  .16.5%הרציונל ,כנראה ,הוא מעין "פיצוי" למועצה אזורית לכיש בגין שנת 2013
)המלצות הועדה אומצה בסוף  .(2012התקיימה התייעצות עם עו"ד שוקי חורש ,עו"ד
ענת גרימלנד ועו"ד קדם שליוו אותנו בוועדת החלוקה האחרונה.
יצא מכתב תגובה מהמועצה לשר הפנים.
· פרס ניהול תקין –הודעה מטעם משרד הפנים כי המועצה זכאית לפרס ניהול כספי
תקין .הטקס יתקיים ב .11.2.2014-המליאה מודה לכל עובדי המועצה על ההישג.
· כנס תושבים מאבק בפצלי השמן  -עשרות תושבים ,מרביתם מקיבוץ בית גוברין,
הגיעו למפגש תושבים בבית גוברין ולמדו על ההשלכות פרויקט הפקת פצלי השמן.
ראש המועצה קוראת לתושבים ולישובים להתגייס למאבק.
· חוק עזר שמירת איכות הסביבה – ראש המועצה עדכנה כי המועצה החלה בקדום
חוק עזר להסדרת תחומי האחריות של האזרח ,בעלי עסקים ,חקלאים ושל המועצה
בענייני איכות סביבה ומניעת מפגעים .טיוטת חוק העזר תידון בוועדת איכות
הסביבה ,למנהלי מחלקות ,לבעלי תפקידים במועצה .החוק יובא לאישור הנהלת
המועצה ומליאת חבריה .יעבור ניסוח משפטי ובסוף יובא לאישור משרד הפנים לשם
מיסוד החוק.
· ועד מנהל צפית  -עדו ארגמן הודיע כי אינו מעוניין להמשיך בתפקידו כיו"ר .נושא
ועדים מנהלים נידון בצוות מתוך ועדת החינוך והמלצותיו יובאו לידיעת מליאת
במועצה.
· נציג בית ניר במליאת המועצה אורי תמיר הודיע על רצונו לפרוש מהמליאה ,אילן
דיין צפוי להחליפו ומוזמן כמשקיף עד הסדרת המינוי מול משרד הפנים .המליאה
מודה לאורי תמיר על תרומתו.
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 .2אצילת סמכויות לוועדים המקומיים
הוצג מסמך עדכון אחריות סמכויות ותפקידים בין המועצה האזורית יואב לוועדים המקומיים
בתחום המועצה .המסמך הוכן בשיתוף המנהלים וקיבל את אישורו של היועץ המשפטי של
המועצה וקיבל את ברכת הנהלת המועצה .המסמך הובא לידיעה והוצג בפני נציגי הוועדים
המקומיים.
עו"ד חן סומך הסביר כי המועצה אזורית הינה אורגן הפועל במסגרת דו-רובדית ,כל יישוב
במועצה אזורית מנוהל על ידי ועד מקומי .סמכותה של המועצה משתרעת על כל שטח
המועצה והיא נסוגה בכל מקום שבו קיים ועד מקומי ,בהתאם לסמכויות שהמועצה אוצלת
לוועד המקומי בתחומו.
מרגע אצילת הסמכויות הופך הועד המקומי לבעל הסמכות לכל דבר ועניין בתחום היישוב
שהועד המקומי מנהל אותו וחובתו של הועד המקומי לפעול במסגרת סמכויות אלה ,על פי
הכלים העומדים לרשותו ובכלל זה ,תקציב הועד המקומי.
התקיים דיון :הוחלט שאחזקת מתקני המשחקים וטיפול בבעלי חיים משוטטים תהיה
באחריות משותפת בין הועד המקומי והמועצה )משקף את הקיים בפועל(.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את מסמך אצילת סמכויות לוועדים המקומיים
)מתנגד :קובי שטרית( .בתוקף סמכותה לפי סעיף )63ה( לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,התשי"ח  ,1958 -אוצלת בזה המועצה האזורית יואב לוועדים המקומיים שבתחומה
את הסמכויות המנויות בטבלה המצורפת ועליהם יהיה להפעילן במסגרת תקציבם המאושר.
אצילת הסמכויות האמורה תהיה בתוקף בשנת  2014ואחריה ,כל עוד לא החליטה המועצה
על שינויה או ביטולה ,בין באופן כללי ביחס לכלל הוועדים המקומיים ובין ביחס לוועדים
מקומיים מסוימים.
 .3הצגת מתנ"ס יואב ונתונים של השתתפות הילדים והנוער
מנהלת מתנ"ס יואב ,ניצה נדיל ,הציגה את המתנ"ס ותחומי פעילותו .הוצגו נתונים של מספר
הילדים והנוער ואחוזי ההשתתפות שלהם במסגרות החינוך החברתי ,חוגים ,תנועות הנוער
ובפנימייה .מנהלת המתנ"ס הציגה צורך להגדלת תקציב התמיכה של המועצה במתנ"ס בכלל
ותקציב מדריכי הנוער בישובים בפרט.
החבר קובי שטרית מבקש לבדוק תעריפי תשלום לתנועת הנוער השומר הצעיר בכפר מנחם
בהשוואה לתעריף ארצי.
המליאה הודתה למנהלת המתנ"ס על השתתפותה בישיבת המליאה.
 .4תמיכות המועצה לשנת 2014
הוצגו למליאה ההליך והמלצות הועדה המקצועית לנושא תמיכות.
החלטה :המליאה מאמצת המלצות ועדת התמיכות ומאשרת סכום של  140אש"ח לטובת
העמותה לקידום הספורט ביואב )ע"ר( ,סכום של  50אש"ח לטובת "יואב" לקידום חינוך
תרבות ,ספורט ותיירות )עמותה( ,סכום של  215אש"ח לטובת גילאור יואב למען הקשיש
)ע"ר(
 .5אישור פרוטוקול המליאה הקודם 26.12.13
החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול המליאה שהתקיימה בתאריך 26.12.2013
רשמה :דפנה רבינוביץ

מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה
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בית גוברין
*
בית ניר
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גל-און
*
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משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,דפנה רבינוביץ ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אמיר סנדר ,בתיה
דנציגר ,גלית ברקת ,חגית עמיאל גבאי ,יואב כהן ,יעקב שרעבי נחמיה ,משה לב  -רן ,משקה
ליטבק ,עופר סלע ,קובי שטרית ,שחר וינוקור ,שי בר ,שרון אטנר
חסרים :אביבה נתנאל ,אורי תמיר ,אתי לוי ,יהודה נובוגרוצקי ,יחיעם יוגב ,ניתאי קרן ,עלי אל
עזי.
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אדי גטלובסקי ,אילן דיין ,יואל ברקאי ,ארנון קשנסקי ,אהוד
אברהמי ,מנהלי מחלקות ,ליאת רותם ,חן סומך.
ישיבה שלא מן המניין:
דו"ח ביקורת בנושא חוקי עזר -חלק ב' אגרות והיטלים
מבקרת המועצה סקרה בפני חברי ההנהלה את דו"ח הביקורת בנושא חוקי העזר )חלק ב'
אגרות והיטלים( כמו כן ,את הפעולות שנעשו בהקשר לדו"ח ובתוך כך ,ישיבת ועדת הביקורת
אשר דנה בממצאים.
התקיים דיון ,המליאה עודכנה בהליך הכנת תכנית אב לביוב והערכות המועצה להנחיות
בריאות העם.
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