המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה

 20אוקטובר2015 ,
אל עזי
*
בית גוברין

סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  2בתאריך ה 20/10/15-בשעה 18:00
נוכחים :מטי צרפתי הרכבי ,אילן חביב דיין ,אלון ענבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת,
חגית גבאי עמיאל ,יעקב שרעבי נחמיה ,מאשקה ליטבק ,קובי שטרית ,שרון אטנר

*
בית ניר
*
גל-און

נעדרו :איציק קמה ,אמיר סנדר ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,ירון נתנאל ,מירב גורדון ,משה לב -
רן ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,עלי אל עזי ,שחר וינוקור ,שי בר
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,הראל נמיר
הישיבה נדחית ונפתחת בשעה  18:30בשל העדר קוורום.

*

גת
*
ורדון
*

 .1דו"ח ביקורת  – 2014מועצה
פרוטוקול ועדת הביקורת הוצג לחברי המליאה ע"י יו"ר הועדה קובי שיטרית.
המליאה מברכת על מיעוט הליקויים ומאמצת את המלצות ועדת הביקורת.
החלטה :המליאה מאשרת דו"ח הביקורת לשנת  2014של המועצה.
 .2דו"ח כספי  – 2014מועצה
הדו"ח הכספי הוצג ע"י גזבר המועצה הראל נמיר.
החלטה :המליאה מאשרת הדו"ח הכספי ליום  31.12.14של מועצה אזורית יואב.
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*
כפר מנחם
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 20אוקטובר2015 ,
סיכום ישיבת מליאה מס'  7מן המניין  20/10/2015בשעה 19:00
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*

נוכחים :מטי צרפתי הרכבי ,אילן חביב דיין ,אלון ענבר ,אתי לוי ,בתיה דנציגר ,גלית ברקת,
חגית גבאי עמיאל ,יעקב שרעבי נחמיה ,מאשקה ליטבק ,קובי שטרית ,שרון אטנר
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נעדרו :איציק קמה ,אמיר סנדר ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,ירון נתנאל ,מירב גורדון ,משה לב -
רן ,ניתאי קרן ,עופר סלע ,עלי אל עזי ,שחר וינוקור ,שי בר
מוזמנים נוספים :דפנה רבינוביץ ,הראל נמיר ,עו"ד עופר שפיר ,מורדי ונטורה
סעיפים
 .1עדכונים
 הוספת סעיפים  13-14למליאה.
 המליאה שולחת תנחומיה לחיים טל ומשפחתו על מות אחיו.
 אביטל פטיש  -ישנו שיפור במצבו ,המליאה מוסרת לאביטל איחולי החלמה מהירה.
 מנחת מטוסים קדמה – הפגישה האחרונה במנהל הובילה למבוי סתום  -העברת הקרקע
למועצה כנראה לא תסייע בהסדרת השימוש החורג.
 ראש המועצה פנתה במכתב חריף לשר התחבורה בעקבות תאונה קטלנית נוספת בכביש
מס' ( 383כפר מנחם/כפר הרי"ף).
החלטה :המליאה מבקשת להקצות  ₪ 7,000לטובת יועץ תנועה אשר יבדוק הכביש ויכין
דו"ח בנושא .את הדו"ח המועצה תעביר לגורמים הרלוונטיים.
 המועצה מקיימת מפגשי תושבים בישובים .במפגשים אלו ראש המועצה ומנהלי המחלקות
נפגשים עם תושבים מסבירים ועונים על שאלותיהם.
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 .2אישור פרוטוקול מליאה קודם 08/09/15 , 01/09/15
החלטה :המליאה מאשרת את פרוטוקול המליאה מה 01/09/15 -ופרוטוקול מליאה שלא מן
המניין ב.08/09/15 -
 .3דו"ח כספי מבוקר  – 2014כפר הרי"ף
הראל נמיר הציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  2014של כפר הרי"ף
החלטה :המליאה מאשרת דו"ח כספי  2014של כפר הרי"ף
 .4בחינת אפשרות ל"ערים תאומות" – חבל יונאן ,סין
מורדי ונטורה ,מנכ"ל משקי הדרום ,הציג בפני המליאה את עיקרי היוזמה .ההנהלה ממליצה
למליאה התקשרות עם חבל יונאן בסין ובתוך כך מאשרת תקציב על סך  ₪ 50,000לנסיעה
לצורך בחינת שיתופי פעולה.
החלטה :המליאה אף היא מאשרת ההתקשרות עם חבל יונאן בסין ובתוך כך מאשרת תקציב
על סך  ₪ 50,000לנסיעה לצורך בחינת שיתופי פעולה .אישורי הנסיעה הינם לראש המועצה
דר' מטי הרכבי-צרפתי ,למנכ"ל דפנה רבינוביץ ,לגזבר הראל נמיר ולמורדי ונטורה מנכ"ל
משקי הדרום.
 .5הצגת חוק עזר למועצה אזורית יואב (שילוט) התשעה2015-
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
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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 השילוט ,אופן פרסומו וכיו"ב .אגרות אלה נגבות בגין ההנאה אותה
מפיקים בעלי השילוט והשימוש אותו הם עושים בשטחים ציבוריים בתחומי המועצה.
החלטה :המליאה מאשרת את חוק עזר ליואב (שילוט) ,התשע"ה.2015-
 .6הצגת חוק עזר ליואב (שירותי שמירה) התשעה2015-
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-
( 1961להלן  -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 :המליאה מאשרת את חוק עזר ליואב (שירותי שמירה) ,התשע"ה.2015-
 .7תחשיב מעודכן של היטלי סלילה
מליאת המועצה אישרה בישיבתה מתאריך  28.10.2014את חוק העזר ליואב (סלילת
כבישים ומדרכות)(תיקון) ,תשע"ה .2014-בהמשך להערת משרד הפנים על אחד התחשיבים
נדרשת מליאת המועצה לאשר בשנית החוק כולל התיקון המוצע.
עו"ד עופר שפיר הציג את עיקרי התיקון המוצע בחוק העזר ליואב (סלילת כבישים
ומדרכות)(תיקון) ,תשע"ה2014-
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את חוק עזר ליואב (סלילת כבישים ומדרכות) (תיקון),
התשע"ה 2014-כפי שהוצג למליאה.
 .8פתיחת תב"ר  1431דרכים ביטחוניות
פרוייקט דרכים ביטחוניות בהיקף  500אש"ח בביצוע קק"ל.
שרון אטנר ואתי לוי התנגדו ,חוששים שעצם השתתפות כספית של המועצה להקמת הדרך
תהווה אחריות עליה .אתי לוי מבקש לבדוק כמה המועצה השקיעה בשנים האחרונות לטובת
דרכים בטחוניות?
החלטה :המליאה מבקשת שיוצב שילוט בדרך זו כי זוהי דרך חקלאית ביטחונית המיועדת רק
לחקלאים או צוותי בטחון .למעט רכבים אלו כל הנוסע בדרך עושה זו על אחריותו הבלעדית.
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  1431דרכים חקלאיות ביטחוניות .2013
הכנסות מקרנות הרשות₪ 100,000 :
₪ 100,000
סה"כ:
 .9פתיחת תב"ר  1429סיוע בסימון והתקני בטיחות
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  1429סימון כבישים והתקני בטיחות 2015
₪ 64,442
משרד התחבורה:
₪ 27,618
הכנסות מקרנות הרשות:
₪ 92,060
סה"כ:
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פתיחת תב"ר  1432ריבוד כבישים בישובים ותיקים
.10
החלטה :המליאה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  1432ריבוד כבישים בישובים ותיקים
₪ 50,000
משרד הפנים:
₪ 50,000
סה"כ:
הצגת דו"ח כספי לרבעון שני 2015
.11
דו"ח ביצוע לתקופה הוצג ע"י גזבר המועצה הראל נמיר ורו"ח אהוד אברהמי.
החלטה :המליאה מאשרת דו"ח ביצוע רבעון שני לתקופה . 04-06/2015
דגשים לתוכניות עבודה 2016
.12
ראש המועצה והמנכ"ל הציגו את הדגשים שגובשו לתכנית העבודה  .2016התקיים דיון.
החלטה :המליאה מאשרת את הדגשים לתכניות העבודה .2016

*
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*
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*

ועדת לחינוך
.13
החלטה :המליאה מאשרת הצטרפותה של לילך בן יקר מכפר הרי"ף ,נציגת פורום בעלי
תפקידים ,לוועדת החינוך.
דירקטוריון אשכולות יואב
.14
שחר וינוקור מבקש לסיים את תפקידו כדירקטור בעמותת אשכולות יואב.
החלטה :אמיר סנדר יחליף את שחר וינוקור כנבחר ציבור בדירקטוריון אשכולות יואב.
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