המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 7אוקטובר2015 ,
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  7מתאריך ה 06/10/15-בשעה 18:00
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תאריך 06 :אוקטובר  ,2015מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת ,יחיעם
יוגב.
חסרים :יואב כהן ,עופר סלע
משתתפים נוספים :דפנה רבינוביץ ,אהוד אברהמי ,עו"ד עופר שפיר ,ניצה נדיל ,יוסי שיש
סעיפים
עדכונים
.1
אביטל פטיש  -ישנו שיפור קל במצבו ,ההנהלה מוסרת לאביטל איחולי החלמה מהירה.

מנחת מטוסים קדמה – הפגישה האחרונה במנהל הובילה למבוי סתום  -העברת הקרקע

למועצה כנראה לא תסייע בהסדרת השימוש החורג.
במהלך פגרת הסוכות נרשם אירוע טרגי של טביעת נער בבריכת קיבוץ גלאון .ההנהלה

שולחת תנחומים למשפחה.
ההנהלה שולחת תנחומיה לחיים טל ומשפחתו על מות אחיו.

אישור פרוטוקול הנהלה קודם 21.07.15
.2
החלטה :ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס'  6מתאריך .21.07.2015
דו"ח כספי מבוקר  – 2014כפר הרי"ף
.3
רו"ח אהוד אברהמי הציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2014של כפר הרי"ף.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי  2014של כפר הרי"ף

כפר-הריף

לבקשת החברים בתיה דנציגר ויחיעם יוגב :פיזור אירועים בין יישובי המועצה
.4
התקיים דיון .יחיעם מציע לקיים יותר אירועים בבית הבנים .בתיה וניצה יפגשו בנושא .ההנהלה מנחה
את המתנ"ס למדיניות מאוזנת בקיום אירועי תרבות של המועצה ביישוביה כולל התייחסות לקיום
ביטוח ובטיחות.

כפר מנחם

בחינת אפשרות ל"ערים תאומות" – חבל יונאן ,סין
.5
החלטה :ההנהלה מאשרת ההתקשרות עם חבל יונאן בסין ובתוך כך מאשרת תקציב על סך 50,000
 ₪לנסיעה לצורך בחינת שיתופי פעולה.
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אשפה מעסקים – עדכון תעריפים לשנת 2016
.6
יוסי שיש הציג את אופן יישום פינוי אשפה מעסקים בשנים  2014ו 2015-על בסיס הרציונל של
"המזהם משלם" .התחשיבים בוצעו ע״פ נתוני מכרז בשנת ( 2010איסוף אשפה  2010בסך 1,050
אש"ח לשנה) .במכרז איסוף אשפה  2015העלות שנתית  1,350אש"ח כלומר עליה של .28%
מוצע לעדכן את התעריפים בהדרגה כדי להקל על בעלי העסקים.
ההנהלה מודה ליוסי שיש ולמחלקת הגביה על היישום.
החלטה :ההנהלה מאשרת עדכון תעריפי גביית אשפה מעסקים  -תוספת של  12%בשנת ,2016
 12%נוספים בשנת  ,2017היתרה בשנת .2018
הצגת חוק לשילוט
.7
עו"ד עופר שפיר הציג את עיקרי חוק העזר.
כיום ,אוחזת המועצה בידה בחוק עזר ליואב (מודעות ושלטים) ,תשכ"ג( 1963 -להלן" :חוק העזר
הקודם") ,שתיקונו האחרון נעשה בשנת .2013
מליאת המועצה סברה כי נוכח חלוף הזמן ובהתאם להתפתחויות שחלו בתחום הפרסום ,ראוי יהא
להחליף את חוק העזר כולו בחוק עזר מעודכן ,שיגלם בחובו את שינויי הנוסח והתוכן הנדרשים בו.
לפיכך ,מובאת בזאת בפני מליאת המועצה הצעת חוק עזר ליואב (שילוט) התשע"ה( 2015-להלן:
"חוק העזר החדש").
חוק העזר החדש מגדיר באופן כולל ,בהיר וממצה את מגוון המונחים בהם נעשה שימוש בחוק ,לרבות
סוגי מודעות ,שלטים ופרסומים שונים .החוק קובע שיעורי אגרות שונים בהתאם לסוג השילוט ,גודל
מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
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השילוט ,אופן פרסומו וכיו"ב .אגרות אלה נגבות בגין ההנאה אותה מפיקים בעלי השילוט והשימוש
אותו הם עושים בשטחים ציבוריים בתחומי המועצה.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את חוק עזר ליואב (שילוט) ,התשע"ה 2015-כפי שתוצג
בפני מליאת המועצה.
הצגת חוק לשמירה
.8
עו"ד עופר שפיר הציג את עיקרי חוק העזר.
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  23 ,22 ,14ו 24-לפקודת המועצות המקומיות (להלן – הפקודה) ,ולפי
סעיפים  3ו  16 -לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה) ,התשכ"א( 1961-להלן  -החוק),
מוסמכת ואף מחויבת המועצה להסדיר ענייני השמירה ,האבטחה וסדרי הציבור בתחומה .לשם כך,
הסמיכה הפקודה את המועצה להתקין חוקי עזר מוניציפאליים ,בהם תיקבענה הוראות בקשר
לסמכויותיה ולתפקידיה ,ויוסדרו תשלומי החובה שבסמכותה לגבות מתושביה .בין תשלומי חובה אלה
נמנה היטל השמירה.
חוק העזר המוצע מיועד להחליף את חוק העזר הנוכחי הקיים בידי המועצה שהותקן בשנת .2000
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את חוק עזר ליואב (שירותי שמירה) ,התשע"ה 2015-כפי
שתוצג בפני מליאת המועצה.
פתיחת תב"ר  1431דרכים ביטחוניות
.9
פרוייקט דרכים ביטחוניות בהיקף  500אש"ח בביצוע קק"ל.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על פתיחת תב"ר מס'  1431דרכים חקלאיות ביטחוניות .2013
הכנסות מקרנות הרשות₪ 100,000 :
₪ 100,000
סה"כ:
פתיחת תב"ר  1429סיוע בסימון והתקני בטיחות
.10
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על פתיחת תב"ר מס'  1429סימון כבישים והתקני בטיחות 2015
₪ 64,442
משרד התחבורה:
הכנסות מקרנות הרשות₪ 27,618 :
₪ 92,060
סה"כ:
פתיחת תב"ר  1432ריבוד כבישים בישובים ותיקים
.11
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על פתיחת תב"ר מס'  1432ריבוד כבישים בישובים ותיקים
₪ 50,000
משרד הפנים:
₪ 50,000
סה"כ:
הצגת דו"ח כספי לרבעון שני 2015
.12
דו"ח ביצוע לתקופה הוצג ע"י רו"ח אהוד אברהמי.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח ביצוע רבעון שני לתקופה . 04-06/2015
דיון דו"ח כספי ודו"ח ביקורת  – 2014מועצה
.13
פרוטוקול ועדת הביקורת הוצג לחברי ההנהלה ע"י יו"ר הועדה קובי שיטרית.
החלטה :ההנהלה מברכת על מיעוט הליקויים ומאמצת את המלצות ועדת הביקורת.
דגשים לתוכניות עבודה ( 2016רצ"ב)
.14
ראש המועצה והמנכ"ל הציגו את הדגשים שגובשו לתכנית העבודה  .2016התקיים דיון.
לאחר סיום עבודתו של עמיר אלנברג ולקראת יציאה למכרז של משרת מנהל פיתוח קהילתי ההנהלה
מבקשת התייחסות הצוות לפיתוח קהילתי להגדרת התפקיד.
ההנהלה מציעה להוסיף יעד  -ניתוח עיסוקים על מנת לייעל את כח האדם במועצה.
חברי ההנהלה מוזמנים לשלוח הערות נוספות טרם ישיבת המליאה.
החלטה :ההנהלה מאשרת את הדגשים לתכניות העבודה .2016
אישור סדר יום למליאה לתאריך 20.10.15
.15
החלטה :ההנהלה מאשרת סדר היום למליאה .20.10.2015
רשמה:
דפנה רבינוביץ  -מנכ"לית

אשרה:
מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה
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