המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 1ספטמבר2015 ,
סיכום ישיבת מליאה מס'  6מן המניין  01/09/2015בשעה 18:00
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נוכחים :מטי צרפתי הרכבי ,אילן חביב דיין ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אמיר סנדר ,אתי לוי ,בתיה
דנציגר ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,מאשקה ליטבק ,עלי אל עזי ,קובי שטרית ,שי בר
נעדרו :גלית ברקת ,חגית גבאי עמיאל ,יעקב שרעבי נחמיה ,ירון נתנאל ,מירב גורדון ,משה לב -
רן ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,שחר וינוקור ,שרון אטנר
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,הראל נמיר ,הרצל אלעני ,מירית דגני ,גיא
ישראלי ,גיורא מרקר ,שחר רובינשטיין ,דגן יהל
 .1עדכונים
 הוספת סעיפים לסדר היום :סעיף  - 3אישור חדש זכויות חתימה במועצה ,סעיף - 4
אישור דירקטורים ,סעיף  - 10אישור תבחינים לתמיכות המועצה למליאה ,סעיף - 12
דו"חות כספיים עמותת אשכולות יואב והחברה הכלכלית ליואב.
החלטה :המליאה מאשרת הוספת סעיפים  3,4,10,12לסדר היום
 שנת הלימודים החלה כסדרה ללא תקלות מיוחדות .השנה נפתח גן לחינוך מיוחד
ונחנך מבנה גן חדש בסגולה.
 הנהלת הקרן לשיקום מחצבות החליטה בישיבתה מיום  16.7.2015לאשר תקציב
של  ₪1,957,800לשיקום המחצבה בגבעת תום ותומר .העבודות כוללות את הקמת
הפרגולה בכניסה ,רחבות מדק ,עבודות הכנה ופרוק ,עבודות עפר ,מצעים ותשתיות,
ריצוף שבילים ורחבות ,גדרות ומעקות ,מסלעות ועבודות שונות.
 פסטיבל התנ"ך – השנה נקיים פסטיבל במסגרת מצומצמת .אירוע השקת תחנת הכוח
במימון דליה אנרגיות משתלב לצד אירועים סובבים ביישובי המועצה.
 דו"ח ביקורת משרד הפנים –טיוטת הביקורת לשנת  2014מצביעה על התנהלות
מעולה של המועצה (דווחו שתי הערות מינוריות).
 סייר שדות – בעקבות החלטת ההנהלה ליתר את משרתו ,סייר השדות יוצא לגמלאות.
 עמיר אלנברג – ביקש לסיים עבודתו ,אנו פועלים למציאת מחליף.
 ברכות למינויו של שחר רובינשטיין כמנהל קדמה .לאחר אישור משרד הפנים בנושא
יהיה חבר במליאת המועצה.
 החלו עבודות בינוי מרכז הפעלה בבניין המועצה .תב"ר הבינוי יעודכן במליאה הבאה.
 קק"ל הקצתה  400אש"ח (מצ'ינג של  100אש"ח מהמועצה) לטובת הכשרת דרכים
ביטחוניות .תב"ר יאושר במליאה הבאה.
 בית כנסת כפר מנחם – המועצה הקצתה כיתת לימוד שתשמש כבית כנסת בשבתות
וחגים.
 דליה אנרגיה תרמה מבנה והכשרת אזור לטובת לימודי סביבה ואנרגיה בצפית.
המליאה מודה לדליה אנרגיות על התרומה.
 המליאה מברכת את ליאת רותם (מבקרת) לרגל הולדת הבת.
 ברכות לשחר וינוקור ליום הולדתו החל ביום זה.
 חברי המליאה מאחלת לאביטל פטיש רפואה שלמה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה קודם 07/07/15
החלטה :המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה קודם מתאריך .07/07/15
 .3אישור חדש זכויות חתימה במועצה
 .1דר' מטי הרכבי-צרפתי ת.ז057770562 .
 .2דפנה רבינוביץ-ת.ז24943300 .
 .3הראל נמיר-ת.ז032908659 .
 .4יוסי שיש-ת.ז052277860 .
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המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
חתימתם של כל שניים ,אחד מבין מורשי חתימה  1-2ואחד מבין מורשי חתימה  ,3-4תחייב
את המועצה לכל דבר ועניין.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון

החלטה :המליאה מאשרת זכויות חתימה במועצה כך שחתימתם של כל שניים ,אחד מבין
מורשי חתימה  1-2דר' מטי הרכבי-צרפתי ת.ז ,057770562 .דפנה רבינוביץ-ת.ז.
 ,24943300ואחד מבין מורשי חתימה  3-4הראל נמיר-ת.ז ,032908659 .יוסי שיש-ת.ז.
 052277860תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
 .4אישור דירקטורים:
יואב עמותה לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות
דר' מטי הרכבי-צרפתי – נבחרת ציבור
מאשקה ליטבק – נבחרת ציבור
הראל נמיר – עובד מועצה
מירית דגני – עובדת מועצה
יואל ברקאי – נציג ציבור
משה טנא – נציג ציבור
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הרכב הדירקטורים הנ"ל ביואב עמותה לקידום חינוך,
תרבות ,ספורט ותיירות.
אישור דירקטורים חברה כלכלית יואב
אהוד (אודי) בורוביץ יחליף את ורדה שטרן נציגת ציבור אשר סיימה תקופת חברותה ,שניהם
משדה יואב.
קרן גלבוע תחליף את שרה אלעזרי כעובדת מועצה.

*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער

החלטה :המליאה מאשרת את אודי בורוביץ כנציג ציבור ואת קרן גלבוע כעובדת מועצה
בדירקטוריון חכ"ל.
הרכב הדירקטוריון המאושר הינו:
דר' מטי הרכבי-צרפתי – נבחרת ציבור
אלון ענבר – נבחר ציבור
חגית גבאי עמיאל– נבחרת ציבור
משה לב רן – נבחר ציבור
דפנה רבינוביץ – עובדת מועצה
הראל נמיר – עובד מועצה
מירית דגני – עובדת מועצה
קרן גילבוע – עובדת מועצה
פרכטמן אמיר – נציג ציבור
גורדון טל – נציג ציבור
שם טוב סרנגה – נציג ציבור
אהוד בורוביץ – נציג ציבור
 .5חוזר מנכ"ל אחרון 04-05.2015
מנכ"ל המועצה הציגה את חוזר מנכ"ל משרד הפנים  534מאפריל-מאי  2015בעניין משרות
אמון ברשויות מקומיות.
החלטה :המליאה מאמצת את איוש משרות האמון מחוזר מנכ"ל ומאשרת שכר בהיקף 30%
משכר מנכ"ל.

*
רבדים
*
שדה יואב
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המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה

אל עזי
*
בית גוברין
*

 .6חילופי שטחים כפר הרי"ף
מושב כפר הרי"ף מעוניין להקים מעון יום תלת כיתתי שייתן מענה לאוכלוסיית היישוב.
במסגרת קול קורא של משרד הכלכלה ניתן לקבל מימון של  90%מעלות המעון ,אך תנאי
להגשת הקול קורא הינו היתר בתוקף לבניית מעון יום ע"פ דרישות משרד הכלכלה .עלות תכנון
מעון מוערכת בכ 50-אש"ח שיוחזרו במידה ויתקבל אישור להקמת המעון בפועל.
הישוב חתם על הסכם עם המועצה שבו הוא לוקח אחריות על קידום התכנון גם אם בפועל לא
יבנה המעון.
מדיניות המועצה היא כי המעון יבנה על שטח המיועד למבנה ציבור המשויך למושב ולא
למועצה כתנאי לביצוע .מאחר והשטח המתאים לבניית המעון כחלק ממכלול מבני החינוך
בישוב הינו בשטח של המועצה הוכנס להסכם סעיף המחייב החלפת שטחים טרם בניית המעון
בפועל.

בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון
*

החלטה :המליאה מאשרת את החוזה בין המועצה לכפר הרי"ף .החלפת שטחים בעלי גודל
זהה בייעוד קרקע "שטח לבניין ציבורי" (בהיקף של כ  1.5דונם) בין גוש  2607חלקה  41לבין
גוש  2607חלקה  86ישמשו לצורך הקמת מעון יום בכפר הרי"ף .השטח המדויק שיועבר יקבע
לאחר התכנון בפועל של המעון.
 .7בקשה למינוי ועדת מכרזים של המועצה כוועדת מכרזים של החכ"ל
ע"פ בקשת והחלטת דירקטוריון החכ"ל ,ועדת המכרזים של המועצה תשמש כוועדת המכרזים
של החכ"ל  -וזאת עד לקבלת החלטה אחרת ע"י המועצה או ע"י החכ"ל.
ועדת מכרזים זו תפעל ע"פ הדין המחייב והמלצותיה יובאו לאישור ראש המועצה )יו"ר
דירקטוריון החכ"ל).
צויין כי דפנה רבינוביץ והן הראל נמיר הינם גם חברי ועדת מכרזים וגם חברי דירקטוריון חכ"ל.
החלטה :המליאה מאשרת את ועדת מכרזים של מועצה כוועדת המכרזים החכ"ל.

כפר-הריף

 .8תב"ר בינוי גן בנחלה
300,000
הכנסות מקרנות הרשות
300,000
הוצאות תכנון ופיקוח

כפר מנחם

החלטה :המליאה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  1430בינוי גן נחלה בסך  300אלש"ח.

*

*
נגבה
*
נחלה

 .9דו"ח כספי  – 2014ורדון ,העמותה לקידום הספורט ביואב ,י.ש .גת
הגזבר הציג דוח כספי של ורדון ושל העמותה לקידום הספורט ביואב
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי לשנת  2014של היישוב ורדון.
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי לשנת  2014של העמותה לקידום הספורט ביואב
דגן יהל הציג הדו"חות הכספיים של חברת י.ש .גת
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי לשנת  2014של י.ש .גת.

*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*

 .10אישור תבחינים לתמיכות המועצה
החלטה :המליאה מאשרת פרסום קריטריונים נמשכים (אותם הקריטריונים משנה שעברה)
לקבלת תמיכות.
 .11צפית:
גיורא מרקר ,יו"ר הוועדים המנהלים סקר בקצרה את תקציבי בתי הספר
הגזבר סקר את הבעיות שהיו בצפית לפני שנה :גרעון של כ 2-מיליון  ₪בתשע"ד ,חוסר יכולת
לשלוט ולהבין ההתנהלות הכספית עצמאית והבנה שיש גרעון מובנה של כ 1-מיליון  ₪בבניית
תקציב תשע"ה.

רבדים
*
שדה יואב
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אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר

הגזבר סקר את הפעולות שנעשו :מינוי יו"ר ועד מנהל ,החלפת חשבות ביה"ס (בעקבות החילוף
התגלה כי תקציב תשע"ה נבנה עם גרעון) ,קביעת נהלי עבודה והתנהלות שוטפת מול הגזבר,
שינוי שיטת הנהלת החשבונות כך שתהיה התאמה מלאה בין ספרי המועצה לחשבות ביה"ס
(החל מ ,)2015-צמצום בהוצ' ביה"ס ככל הניתן.
תכנית אסטרטגית  5שנתית
גיא ישראלי סקר את התוכנית האסטרטגית.
שלב א' – למידה ,הגדרת בעיה ותכנון (-)2015
עיקרי הממצאים בתחומים :חזון צפית ,מנהל וסדירויות ,הישגים לימודיים ופדגוגיה ,טיפול בפרט,
חינוך חברתי-ערכי ,שינויים מואצים וצוות צפית.
הגדרת הבעיה :פערים בשיטות העבודה וברמות התפקוד בין ובתוך התחומים השונים (פדגוגיה,
מנהל ,פרט וחינוך חברתי) המונעים תהליכי התחדשות רצויים ונחוצים.

*
גל-און
*

גת
*
ורדון
*

שלב ב' – יצירת תשתית מסודרת לעבודה ולתכנון הפריצה (-)2016-2018
הגברת הלכידות הפנימית ,הרחבת ההזדמנויות למפגש חינוכי ,הרחבת ההזדמנויות למצוינות
אקדמית ,הבאת הפדגוגיה לקדמת הבמה ,התמקדות בפרט ,ניהול היחסים בין החינוך הפורמלי
לבלתי פורמלי ,חיבור אל הקהילה והגברת שיתופי הפעולה ,הנעת תהליכי חשיבה ותכנון ,שיפור
התשתית הפיזית
שלב ג' – פריצה (-)2019-2020
התמקדות באחד או יותר משלושת ערוצי ההתחדשות:
הטמעה של סדר יום פדגוגי ייחודי לצפית
שימוש רחב היקף בטכנולוגיה לצרכי תקשורת והוראה
הרחבת שיתופי הפעולה ושילוב צפית בתוך המרחב החינוכי המועצתי :בקהילה ,בתעשייה
ובאקדמיה

כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה

המליאה מודה לגיורא מרקר ,גיא ישראלי והראל נמיר על ההצגה העניינית.
המליאה מברכת יישום ההמלצות לנושא החינוך המיוחד ומנחה את הגורמים המקצועיים לחשוב
כיצד ניתן לדוורר את התוכניות לקהילה.
 .12דו"חות כספיים עמותת אשכולות יואב והחברה הכלכלית ליואב
דיון המליאה שלא מן המניין בנושאים אלו תערך ב.08/09/15 -
החלטה :הוחלט ע"י המליאה לקיים מליאה שלא מן מניין לדיון בדו"חות כספיים הנ"ל.

*
נחלה

רשמה :דפנה רבינוביץ
מנכ"לית

מאשרת :דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה

*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
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המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה

 1ספטמבר2015 ,
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*

גת
*
ורדון

סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין בתאריך ה 01/09/15-בשעה 19:30
נוכחים :מטי צרפתי הרכבי ,אילן חביב דיין ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אמיר סנדר ,אתי לוי ,בתיה
דנציגר ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,מאשקה ליטבק ,עלי אל עזי ,קובי שטרית ,שי בר
נעדרו :גלית ברקת ,חגית גבאי עמיאל ,יעקב שרעבי נחמיה ,ירון נתנאל ,מירב גורדון ,משה לב -
רן ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,שחר וינוקור ,שרון אטנר
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,הראל נמיר ,הרצל אלעני ,שחר רובינשטיין,
דגן יהל
 .1דו"חות כספיים ליום  – 31.12.14י.ש .גת ,העמותה לקידום הספורט ,עמותת יואב
לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות
דגן יהל הציג הדו"חות הכספיים של חברת י.ש .גת.
הראל נמיר ואהוד אברהמי הציגו בפני המליאה הדו"חות הכספיים של העמותה לקידום
הספורט ,והדוחות הכספיים של עמותת יואב לקידום חינוך ,תרבות ,ספורט ותיירות.
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי ליום  31.12.14של י.ש .גת.
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי ליום  31.12.14של העמותה לקידום הספורט ביואב.
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי ליום  31.12.14של עמותת יואב לקידום חינוך ,תרבות,
ספורט ותיירות.
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