המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
 3נובמבר2015 ,
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  8מתאריך ה 03/11/15-בשעה 18:00
אל עזי
*
בית גוברין
*

תאריך 3 :נובמבר  ,2015מיקום :אולם המועצה
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,איציק קמה ,אלון ענבר ,אתי לוי ,יואב כהן.
חסרים :גלית ברקת ,בתיה דנציגר ,יחיעם יוגב ,עופר סלע.
משתתפים נוספים :אהוד אברהמי ,הראל נמיר
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עדכון תב"ר מס'  1409בניית צפית שלב א' הגדלת תב"ר ב₪ 2,000,000 -
בהמשך להחלטת מליאה מתאריך  19.5.2015בעניין בינוי צפית ואישור הלוואה
מוצע עדכון מקורות התקציב לטובת שלב א' בבינוי.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על עדכון תב"ר מס'  1409בניית צפית שלב א'
₪ 9,053.039
משרד החינוך:
₪ 2,000,000
הכנסות מקרנות הרשות:
₪ 11,053,039
סה"כ תקבולים:
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תב"ר מס'  1434פיתוח סגולה  2015בסך ₪ 37,000
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על פתיחת תב"ר מס'  1434פיתוח סגולה 2015
₪ 37,000
השתתפות בעלים:
₪ 37,000
סה"כ תקבולים:
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תב"ר מס'  1433פיתוח אזור תעשיה ורדון בסך ₪ 2,500,000
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה פתיחת תב"ר  1433פיתוח אזור תעשיה ורדון.
₪ 2,500,000
הכנסות מקרנות הרשות:
₪ 2,500,000
סה"כ תקבולים:
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עדכון תב"ר מס'  1246מרכז הפעלה-בניין המועצה
בעקבות קבלת הרשאה ממשרד הבטחון ,הגדלת התב"ר ב ₪ 500,000 -ועדכון
מקורות התקציב.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה על עדכון תב"ר מס'  1246מרכז הפעלה.
השתתפות מוסדות ותרומות₪ 170,000 :
₪ 250.000
משרד הפנים:
₪ 1,000,000
משרד הביטחון:
₪ 170,000
הכנסות מקרנות הרשות:
₪ 1,590,000
סה"כ תקבולים:

*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*

סגולה
*
קדמה
כפר הנוער

עדכונים
הפקעת הדרך לתחנת הרכבת – המועצה פרסמה הודעת הפקעת הדרך ובמקביל
מקדמת הסכם שיפוי מול הרכבת.
חבר המליאה ניתאי קרן הודיע על התפטרותו מהמליאה .יחליפו הבא אחריו
ברשימת רבדים.
מגעי גישור עם הזרע  – 1939ראש המועצה עדכנה במגעי הגישור מול הזרע
 ,1939ההנהלה תומכת בהליך הגישור תוך הגבלת רף לסכום המוצע.
ערר דלילה – הערר שהגשנו כנגד החלטת ועדת התכנון מחוז ירושלים נדחה .מעבר
לסקירת טענות הצדדים וועדת הערר לא התמודדה עם הסוגיות המשפטיות שהעלנו.

אישור סדר יום למליאה לתאריך 24/11/15
.6
החלטה :ההנהלה מאשרת את סדר היום למליאה ליום .24/11/2015

*

רשמה ואשרה:
דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה

רבדים
*
שדה יואב

מועצה אזורית יואב ,ד"נ שקמים מיקוד 79835
טלפון08-8500703 :
ceo@yoav.org.il

פקס'08-8500759 :
www.yoav.org.il

