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מיקום:ביתגלילי,קיבוץנען 
מוזמנים:מטיצרפתיהרכבי,אמירסנדר,אתילוי,בתיהדנציגר,גליתברקת,חגיתגבאיעמיאל,
יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,ירוןנתנאל,מירבגורדון,משהלב-רן,מאשקהליטבק,
ניתאיקרן,עופרסלע,עליאלעזי,קובישטרית,שיבר,
חסרים:אלוןענבר,אדיגטלובסקי,אילןדיין,איציקקמה,שחרוינוקור,שרוןאטנר,יעקבשרעבי
נחמיה .
מוזמנים נוספים:דפנהרבינוביץ,אהודאברהמי,הראלנמיר,ליאתרותם,מנהלימחלקות 

 .1עדכונים
 מט"ש רבדים–ניתאי:קריסתמט"שרבדיםמהווהאסון.מזהחצישנהקייםמטרדריח
המלווהגםבחששלהשפעהעלבריאותהתושבים.ניתאידורשטיפולמיידיבבעייתהריח
ומתןמענהלגביהסוגיההבריאותית.כמוכןהיהכשלבעדכוןהתושביםושיתוףהציבור.
חושבכיהקיבוץזכאילפיצויבגיןהנזקובכלמקרהלהיותשותפיםבצוותהפעולהבעתיד .
מטי–קריסתהמט"שטופלהבאינטנסיביותובמתווהשלטיפולבאירועחירום.ראשהמועצה
ועובדיהמועצההגיעולמפגשתושביםוגםנפגשועםהנהלתהקיבוץ.יתכןוהטיפול
התקשורתילקהבחסר(תחילתהאירועבמהלךמבצעצוקאיתן)אךבכלמקרההמועצה
דאגהלעדכוןשוטףשלההנהלהוהתושבים.שיקוםהמט"שכמערכתביולוגיתהינומורכב
וקייםתסכולשלמרותהטיפולהאינטנסיביהבעיהלאנפתרהבמשךזמןרב.המועצהעדכה
נעזרהבמומחיתוכןרבים,פעלהבשיתוףפעולהעםהמשרדלהגנתהסביבהוהוציאהעד
כהכ1.1-מיליון₪מתוךרצוןכןלפתרוןהבעיה .
אלוןהברפלד–המועצהפועלתבאינטנסיביות.עבדהעםששהיועצים,מדוברבמערכת
ביולוגיתמורכבת.למרותשלאהצלחנולאתרגורםמסויםשגרםלגריסתהמט"ש,כרגע
המט"שמראהסימניהתאוששות.המשרדלהגנתהסביבההואהרגולטורוצריךלאשרכל
מהלךשאנועושים.לאורךכלהתקופההטיפולהתמקדבמספרמישורים :
א .החזרתהתהליךלקדמותו–הרבהפעולותכוללפינויושאיבתבוצה.
ב .טיפולבסוגייתהריח–הוספתחומרים,טיפולבמפלסהמים.
ג .סוגייתהבריאות–בוצעובדיקותגזים,פניהלמשרדהבריאות.איןיועציםשמוכניםלתת
חוותדעת.הערכיםשהתקבלולאמלמדיםעלבעייתבריאות.
ד .איתורהמזהמים–החריגותהמשמעותיותהןבאזוררבדיםומתחםמסמיה.
ה .במסגרתתכניתהאבלביוב,האזורהצפונישלהמועצהצפוילהתחברלמט"שנשג"ב.
 י.ש.גת–דהריעושהמהלכיםכדילשנותאתתקנוןהחברה,לצמצםאתנתחחלוקת
ההכנסותולהפסיקאתחלוקתההכנסותכליל.
 הסכם פשרה בין אינטל לקרית גת – לפנימספרחודשיםהושגהסכםפשרהבסך20-25
מיליון₪שבעטיואנונדרושלקבלאתחלקנוהיחסי.
 כרמי גת –היהדיוןבענייןחופשהמידע.השופטשלחאתהצדדיםליועמ"שלממשלה
לטובתהדברותומציאתפתרון.
 פרס ניהול כספי תקין -שמחהלעדכןעלהודעתמשרדהפניםלקבלתפרסניהולכספיתקין
לשנת.2013
 כנס חירום ליצוא לרוסיה –חברתהמועצהמאשקהמעדכנתאתהחבריםעלכנסהחירום
בודנובמשברהחקלאותעקבהמשברהכלכליברוסיה.

*
רבדים
*
שדה יואב

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון08-8500703 :
dafna@yoav.org.il

פקס'08-8500759 :
www.yoav.org.il

המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה

 אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לא.ת .ורדון.
החלטה:המליאהמאשרתפתיחתחשבוןבנקיעודילכספיהפיתוחאזורהתעשייהורדון.החשבון
יפתחבסניףלאומיגדרהמס'.928המליאהמאשרתומסמיכהאתמורשיהחתימהבמועצה
לחתוםבחשבוןהבנקהייעודי .
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 .2אישור פרוטוקול מליאה קודמת 2.12.2014
החלטה:המליאהמאשרתפרוטוקולמליאהקודמתמתאריך .2.12.2014

 .3תמיכות המועצה לשנת 2015
הוצגולמועצהההליךוהמלצותהועדההמקצועיתלנושאתמיכות .
עמותתגילאור–הוחלטלנייד58אש"חממחלקתהרווחהעבורפעילותהתנדבותית,הוחלט
להגדילתמיכתהמועצהב40אש"חנוספיםעבורסבסודהסעותקשישים .
החלטה:המליאהמאמצתאתהמלצתועדתהתמיכותבסכוםשל:140אש"חלטובתהעמותה
לקידוםהספורטביואב(ע"ר),סכוםשל50אש"חלטובת"יואבלקידוםחינוךתרבות,ספורט
ותיירות"(עמותה).המליאהמעדכנתאתסכוםהתמיכהלטובתגילאוריואבלמעןהקשיש(ע"ר)
עלסךשל313אש"ח .

 .4אישור דוח כספי לשנת  – 2013גילאור יואב למען הקשיש (ע"ר).
הגזברסקראתהדוחהכספילשנת .2013
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדוחהכספילשנת2013–גילאוריואבלמעןהקשיש
(ע"ר) 

 .5אישור דוח רבעוני  30.09.14ואומדן ביצוע 2014
הדוחהרבעוניואומדןהביצועלשנת2014הוצגלמליאה .
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהדו"חהרבעוני(ביצוע)1-9לשנת,2014ואומדןביצוע
תקציבלשנת .2014
 .6אישור תקציב השכר והמשרות לשנת 2015
החלטה :המליאהמאשרתפהאחדאתתקציבהשכרוהמשרותלשנת2015סה"כ185.8
משרות .

 .7אישור מסגרות אשראי לשנת :2015
לצורךהבטחתתזריםהמזומניםהשוטףשלהמועצהבבנקיםמסחריים,מוצעלאשרמסגרת
חח"דבבנקיםהבאים :
א.נטילתחח"דבסךעד500אלפי₪מבנקלאומי(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק .
ב.נטילתחח"דבסךעד500אלפי₪מבנקפועלים(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק .
ג.נטילתחח"דבסךעד500אלפי₪מבנקדקסיה(ה"בנק")לתקופהשלשנהבעלויות
המקובלותבבנק .
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדמסגרותאשראילשנת .2015
 .8דיון בתוכניות עבודה וטיוטת תקציב 2015
מנהליהמחלקותהציגואתעיקריתכניתהעבודהשלהמחלקהשלהםתוךהתייחסותלדגשים
שהמליאההציבה.ראשהמועצההודתהלמנהליהמחלקותעלהצגתתכניותהעבודהומאחלת
הצלחהועמידהביעדים. 
מנהלתהמתנ"סהציגהמצוקהבמבניםלטובתפעילותהמתנ"ס .
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עופרסלעצייןכילמרותהגידולהמרשיםבמספרהתלמידיםלאהיהגידולתקציביבהשתתפות
המועצהבהתאם.עופרצייןלשבחאתההישגיםשלמחלקתהחינוךבמועצהואתשיתוףהפעולה
ביןההנדסההחינוךוהגזברות .
יחיעםמבקשלבנותמעליתלבנייןהמועצהולשיםדגשעלנושאשיוםרחובותביישוביהמועצה .
החלטה:תובאהצעהלהצבתמעליתבבנייןהמועצה .

הגזברסקראירועיםחריגיםאשרהשפיעועלהביצועלשנת2014וצייןכיהביצועלשנת2014
צפוילהסתייםמאוזן. 
הגזברסקראתהנחותהיסודלבנייתתקציב2015וסקראתהסיבותלגרעוןבביתהספרצפית,
התקייםדיון.המליאהעודכנהבמהלכיםשנעשועלמנתלהדקאתהבקרההתקציבית.הוצגה
ההתפתחותהדמוגרפיתהכוללתעלייהבמספרהתלמידיםבצפיתולפיכךאתהצורךבהגדלת
תמיכתהמועצה .
החלטה:לאחרהדיוניםבהנהלההסעיפיםהגמישיםיובאולדיוןבמליאה.

הצעתהתקציבהמוגשתהינהבסךשל88,080אלש"ח,גידולשלכ-1.15מלש"חהמהווים
1.3%מהתקציבשאושרב-.5/2014עיקרהגידולנובעמעדכוןעלויותפעילותההנדסהוועדת
התכנון,שכרסייעותחינוךמיוחד,פנסיהועדכונישכר .
בקשותבגובה811אלש"חהועברולדיוןבמסגרתעדכוניתקציבבעתיד–שלבב' .
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתתכניותהעבודהלשנת2015ואתהתקציבלשנת2015
בסך88,080אש"ח .

 .9תחזית קרן הפיתוח  ,2015אישור פתיחת תב"רים ,אישור עדכון וסגירת תב"רים
הוצגהיתרה מיועדת בקרן הפיתוח ליום  01/01/2015נטו)בניכוי יתרות היטלי השבחה
של הישובים ,ביוב ושיקום צנרת מים(בסך120אלפי .₪
החלטה:המליאהמאשרתאתהיתרההמיועדתבקרןהפיתוחלתאריך 1/1/2015

הוצגוהמקורותהצפוייםלקרןהפיתוחבשנת:2015 
 6,437אלפי₪


אזור תעשיה משותף – הערכה
חלף היטלי השבחה מרשות מקרקעי ישראל – אומדן 1,125 אלפי₪
850 אלפי₪
היטלי השבחה  -גבייה ע"י ועדת תכנון – אומדן 
8,532אלפי₪ 

סךתחזיתקרןהפיתוחלשנת 2015
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתתחזיתמקורותקרןהפיתוחלשנת2015בסך8,532
אלפיש"ח 

הוצגושימושים צפוייםמקרןהפיתוחלשנת 2015
6,437 אלפיש"ח 
לתקציב שוטף 2015

תב"ריםכמפורטבסךכולל 1,676 אלפיש"ח
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדאתהשימושיםמקרןהפיתוחבסך8,113אלפי.₪ 
המליאהמתבקשתלאשרפתיחתהתברי"םהבאים :
 תב"רמספר1401–בינויגןנגבה 
1,200אלפי₪ 

היקףפרויקט 
300אלפי₪ 
מקורמימון:קרןפיתוח 
900אלפי₪
מקורמימון:משרדהחינוך
 תב"רמספר1402–העתקתשמונהמבניםיביליםמ"האלה"לצפית 
476אלפי₪ 

היקףפרויקט 
476אלפי₪ 
מקורמימון:קרןפיתוח 

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 7981601
פקס'08-8500759 :
טלפון08-8500703 :
dafna@yoav.org.il

www.yoav.org.il

המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה


אל עזי

תב"רמספר1403–סקרתמרור 
300אלפי₪ 

היקףפרויקט 
300אלפי₪ 
מקורמימון:קרןפיתוח 




תב"רמספר1404–תכנוןאזורמסחריקדמתהמועצה 
100אלפי₪ 

היקףפרויקט 
100אלפי₪ 
מקורמימון:קרןפיתוח 

*
בית גוברין
*




בית ניר
*

תב"רמספר1405–צפית(לאחרהגדלה) 
500אלפי₪ 

היקףפרויקט 
500אלפי₪ 
מקורמימון:קרןפיתוח 




תב"רמספר1406–שיפוץבתיעלמין 
60אלפי₪ 

היקףפרויקט 
60אלפי₪ 
מקורמימון:משרדהדתות
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תב"רמספר1407–פיתוחתשתיותנחלה 
150אלפי₪ 

היקףפרויקט 
מקורמימון:קרןפיתוחיישובית 150אלפי₪ 


החלטה :המליאהמאשרתפהאחדפתיחתתב"רים,1401,1402,1403,1404,1405,1406
1407כמפורטלעיל .

הוצגו13תב"ריםשהפעילותבהםהסתיימהואשרדורשיםעדכוניתקציב.מוצעלבצעבהםעדכון
ולהחזיראתהיתרות(כ-35אלפי,₪נטו)לקרןהפיתוחהמועצתית.המליאהמתבקשתלאשר
עדכוןהשינוייםוסגירתהתברי"םהבאים :
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדעדכוןוסגירת13תב"רים:,1193,1232,1262,1295
,1312,1313,1333,1335,1336,1342,1343,1344 1395

הוצגו21תב"ריםשהפעילותבהםהסתיימה,המליאהמתבקשתלאשרסגירתהתברי"םהבאים :
החלטה:המליאהמאשרתפהאחדסגירת21תב"רים:
 1197,1237,1273,1286,1297,1300,1303,1338,1340,1341,1347,1348,1349,1350
 1351,1353,1375,1376,1377,1379,1399







רשמה:דפנהרבינוביץ 


מאשרת:דר'מטיצרפתיהרכבי 
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פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין בתאריך ה25/12/14-

*
בית גוברין
*
בית ניר
*

מיקום:ביתגלילי,קיבוץנען 
מוזמנים :מטי צרפתי הרכבי ,אמיר סנדר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,חגית גבאי עמיאל,
יואבכהן,יחיעםיוגב,יעקבשרעבינחמיה,ירוןנתנאל,מירבגורדון,משהלב -רן,מאשקהליטבק,
ניתאיקרן,עופרסלע,עליאלעזי,קובישטרית,שיבר,
חסרים :אלון ענבר ,אדי גטלובסקי ,אילן דיין ,איציק קמה ,שחר וינוקור ,שרון אטנר ,יעקב שרעבי
נחמיה .
מוזמנים נוספים:דפנהרבינוביץ,אהודאברהמי,הראלנמיר,ליאתרותם,מנהלימחלקות 
קבצים מצורפים:דוחחצישנתיסקור .2014

גל-און
*

גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*

 .1דוח חצי שנתי סקור -.30/6/2014
הגזברסקראתהדו"חהחצישנתיבפניחבריהמליאה .
החלטה :המליאהמאשרתאתהדוחהחצישנתי.2014






רשמה:דפנהרבינוביץ 

מאשרת:דר'מטיצרפתיהרכבי 

 

כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 7981601
טלפון08-8500703 :
dafna@yoav.org.il

פקס'08-8500759 :
www.yoav.org.il

