המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 7יולי2015 ,
סיכום ישיבת מליאה מס'  5מן המניין  07/07/2015בשעה 18:30
אל עזי
*
בית גוברין

נוכחים  :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,חגית גבאי
עמיאל ,יואב כהן ,יעקב שרעבי נחמיה ,משה לב  -רן ,מאשקה ליטבק ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,שחר
וינוקור.
נעדרו :אילן חביב דיין ,אמיר סנדר ,יחיעם יוגב ,ירון נתנאל ,מירב גורדון ,עלי אל עזי ,קובי שטרית ,שי
בר ,שרון אטנר
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,הראל נמיר

*
בית ניר
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עדכונים
הוספת נושאים לסדר היום:
סעיף  9שינוי בהרכב הועדה להשקעות (ועדת רשות מקרב עובדי המועצה)
סעיף  10אישור דירקטורים עמותת "גילאור יואב למען הקשיש"
החלטה :המליאה מאשרת הוספת סעיפים  9,10לסדר היום.
סיום שנת הלימודים – שנה"ל הסתיימה בטקסים ומסיבות .פעילות הקיץ החלה.
הסכם עם חברת הזרע – נקבע ההליך גישור בעקבות תביעתנו לכיבוד ההסכם שנחתם בגין אזור
כרמי גת.
פרס חינוך גופני ארצי – ביה"ס צפית זכה בפרס חינוך גופני ארצי של משרד החינוך ביה"ס
היחידי בכל הארץ .ברכות לסילביה שטריק רכזת סקטור חנ"ג ,לכל צוות ההוראה והנהלת ביה"ס.
כביש גישה יער חרובית – חב' דליה אנרגיות תבצע השקעות (מרכיבי בטיחות וריבוד) בכביש
הגישה בהיקף של כ 3 -מיליון ש"ח.
החלטה :מוסכם כי במידה ובעתיד יחולו היטלי סלילה ,תקוזז ההוצאה.
אגף מנהל מוניציפאלי  -סיור מוצלח של אגף מנהל מוניציפאלי של משרד הפנים התמקד בהצגת
המורכבות של המרחב הכפרי.
תכנית אב לביוב – בעקבות פניה אל ראש המועצה לרשות המים והביוב ומשרד הפנים בוצע
עדכון בנוהל מענקים לביצוע תשתיות ביוב במועצות אזוריות – העדכון מאפשר למועצה להגיש
בקשה.
הוספת נציג לוועדת חינוך – פורום בעלי תפקידים מבקש למנות נציג מטעמו כחבר בוועדת
החינוך של המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הוספת נציג מקרב פורום בעלי התפקידים.
התפטרות שלום כץ מוועד העובדים  -על מנת להמנע מניגוד עניינים ובעקבות מועמדותה של
כלתו לתפקיד מזכירת ביה"ס "שדות יואב" ,שלום כץ הודיע על התפטרותו מוועד העובדים.
התפטרות מזכירת מנכ"ל חכ"ל – המזכירה של החברה הכלכלית והתיירות מבקשת לסיים
תפקידה ומחפשים לה מחליף באופן מיידי.
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אישור פרוטוקול מליאה קודם 16/06/15
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החלטה :המליאה מאשרת פרוטוקולי מליאה קודמים מתאריך .16/06/15
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הצגת דוח כספי לרבעון ראשון 2015

הגזבר הציג דו"ח רבעוני לשנת  2015רבעון ראשון אשר הוגש למשרד הפנים ,ריכוז רבעון  01-03/2015וכן
סיכום דו"ח ביצוע.
דו''ח הביצוע ל - 3חודשים של שנת  2015הסתיים בגרעון של כ - 2,863אלש"ח שמהווה  13%מהתקציב
היחסי והנובע בעיקר מגרעון זמני בעקבות אי לינאריות של התקציב ותקציב צפית ל 2015אשר הוכן בחוסר.
הפעולות שננקטו בהקשר לניהול הכספי של צפית הינם:
 סעיפי הנהח"ש של צפית הותאמו לסעיפי הנהח"ש של המועצה.
 הוחלפה החברה המנהלת את החשבונות בצפית.
 ישיבות מעקב תקופתיות של הועד המנהל בהשתתפות גזבר המועצה.
דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד  2014הסתיים בגרעון של כ - 2,940אלש"ח.
החלטה :המליאה מאשרת את דו"ח הביצוע לרבעון ראשון לשנת  2015ומבקשת הצגת דו"ח ביצוע תקציב
צפית בישיבת מליאת המועצה אשר צפוי להתקיים בצפית.
מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון08-8500703 :
ceo@yoav.org.il

פקס'08-8500759 :
www.yoav.org.il
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בקשת חברי ועדת ערער לתשלום עבור השתתפותם

חוזר מנכ"ל מיוחד מס'  4/2012מסדיר את הכללים בנוגע לתשלום גמול לחברי ועדת הערר לארנונה.
מועצת הרשות רשאית לקבוע שחברי ועדת הערר יקבלו גמול על השתתפותם בישיבות הוועדה ובלבד
שהתעריפים המרביים לתשלום לא יעלו על התעריפים המרביים הקבועים לתשלום חברי ועדות
ציבוריות כפי שקבע החשב הכללי:
ליו"ר ועדה  / ₪ 194שעה  +מע"מ
לחבר ועדה  / ₪ 174שעה  +מע"מ
מליאת המועצה בישיבתה מינואר  2013אישרה תגמול ליו"ר וועדת ערר לארנונה בהתאם להנחיות
חוזר מנכ"ל  .4/2012בעקבות פניה של חבר בוועדת הערר לקבלת תגמול ,מוצע שמליאת המועצה
תאשר תגמול לחברי ועדת ערר בהתאם לכללים המפורטים בחוזר מנכ"ל  1/2012ולכללים לעניין
תשלום גמול לחברי ועדת הערר לארנונה בחוזר מנכ"ל .5/2012
החלטה :המליאה מחזקת מסורת רבת שנים שהחברות במועצה ובוועדותיה ,הינה בהתנדבות וללא
תמורה .כך גם לגבי חברות בוועדת הערר לארנונה .לפיכך ,למעט ליו"ר הועדה ,המליאה אינה מאשרת
תגמול לחברי וועדת ערר לארנונה.
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יואב לקידום  -אישור תקציב 2015

הגזבר הציג תקציב לשנת  2015של עמותת "יואב לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות".
החלטה :המליאה מאשרת תקציב  2015לעמותת "יואב לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות".
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דו"ח כספי  2014נחלה ,גילאור יואב למען הקשיש

החלטה :המליאה מאשרת דו"חות כספיים לשנת  2014לישוב נחלה.
החלטה :המליאה מאשרת דו"חות כספיים לשנת  2014לעמותת "גילאור יואב למען הקשיש".
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פתיחת תברים:

א .תב"ר  – 1426הצטיידות לגני טרום חובה תשע"ו
סה"כ עלות.₪ 96,000 :
מקור תקציבי :משרד החינוך.
ב .תב"ר – 1427הצטיידות לכיתות חדשות האלה
סה"כ עלות.₪ 88,200 :
מקור תקציבי :משרד החינוך.
ג .תב"ר  5 – 1428תחנות הסעה כולל מפרצים 2014
סה"כ עלות.₪ 600,000 :
מקור תקציבי :משרד התחבורה.₪ 510,000 :
קרן פיתוח.₪ 90,000 :
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת תב"רים .1426,1427,1428
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הסכם תחזוקת אתר תום ותומר

בהמשך להחלטות קודמות וישיבת מליאה מתאריך  29.10.2013נחתם הסכם בין המועצה האזורית יואב
לבין משפחת קידר ועמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות (ע"ר) הסכם זה נועד להבטיח כי
מתווה ההתנהלות בנוגע לאחזקת וניהול האתר ,מימון אחזקת והפעלת האתר וחלוקת תפקידים ימשיך
להתנהל כפי שהיה בעבר.
החלטה :המליאה מאשרת ההסכם שיחתם בין הצדדים.
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כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
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שינוי בהרכב הועדה להשקעות (ועדת רשות מקרב עובדי המועצה)

חגית סלוצקי תחליף את אלון הברפלד שסיים את עבודתו ,אייל במני יחליף את שלום כץ שפרש
להלן הרכב הועדה:
הראל נמיר – גזבר – יו"ר
דפנה רבינוביץ – מנכ"לית
פרסקו לילך – מזכירת המנכ"לית (תואר שני במנהל עסקים)
חגית סלוצקי – מנכ"לית החברה הכלכלית
אייל במני – מנהל פרוייקטים
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הרכב הועדה להשקעות

*

 .10אישור דירקטורים עמותת גילאור יואב למען הקשיש
בית ניר
*
גל-און
*

גת

להלן שמות הדירקטורים בעמותה:
דר' מטי הרכבי-צרפתי – נבחרת ציבור
הראל נמיר – עובד מועצה
טובה הרפינסט – עובדת מועצה
יואל ברקאי – נציג ציבור
מרים קליין – נציגת ציבור
יעל לוי – נציגת ציבור
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הרכב הדירקטורים בעמותת גילאור יואב למען הקשיש

*
ורדון

רשמה :דפנה רבינוביץ
מנכ"לית

מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה
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