
 
 

 

 2022מרץ   23
 18:00בשעה  22/03/2022 – 2מליאה שלא מן המניין מס'  סיכום ישיבת 

 אולם המועצה מיקום: 
בירן, אתי לוי, בתיה דנציגר, גלית  -, אסי גונן :  דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדרמוזמנים

ברקת, גנית רוזנפלדר, דרור אבודרם, טלי מלעי, טלי מגידש, יפעת סגל רוזנבוים, יעקב בן סימון, לילך פרנקל  
   .רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, עלי אל עזה-בן יקר, לירון שקד, מאשקה ליטבק, משה לב

 עפר סלע, קידר פינגולד, שחר רובינשטיין   נירית שרייבר שופר, ירון נתנאל, מוזמנים חסרים:
 

 , עו"ד אורן דיאמנט רותם: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת נוספים מוזמנים
 

 2021 לשנת  4רבעון  ביצוע דו"ח  :מצורפים למליאה שלא מן המניין קבצים
 

 ישיבה שלא מן המניין: 
 :סעיפים

    1-12/2021סיכום דו"ח ביצוע  .1
 הוצג ע"י הגזבר.    2021דו"ח ביצוע לתקופה של רבעון רביעי לשנת 

המליאה מודה לגזבר המועצה, מנכ"ל המועצה, לכל מנהלי המחלקות ועובדי המועצה, מחלקת הנה"ח ולכל  
 . 2021השותפים על התנהלות אחראית במהלך שנת 

 . 01-012/2021: המליאה מאשרת פה אחד את דו"ח ביצוע לתקופה החלטה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   אישרה:                                       רשמה:                
 ראש המועצה  –דר' מטי צרפתי הרכבי     מנכ"ל  –  מירית דגני         

 
  



 
 

 

 2022מרץ   23
 :1018בשעה  22/03/2022 – 3מליאה מן המניין מס'  סיכום ישיבת

 המועצה אולם מיקום: 
 

בירן, אתי לוי, בתיה דנציגר, גלית  -, אסי גונן :  דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדרמוזמנים
ברקת, גנית רוזנפלדר, דרור אבודרם, טלי מלעי, טלי מגידש, יפעת סגל רוזנבוים, יעקב בן סימון, לילך פרנקל  

רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, נירית שרייבר שופר, עלי אל עזה, עפר  -בן יקר, לירון שקד, מאשקה ליטבק, משה לב
 . גולדסלע, קידר פינ

 . שחר רובינשטיין ירון נתנאל,: חסרים מוזמנים
 

 בקוש, ליאור אפל -, גליה גולן: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותםנוספים מוזמנים
 

תקציבי ועד מקומי: נגבה, סגולה,   ;22.02.2022יך מתאר מליאה: פרוטוקול למליאה מן המניין קבצים מצורפים
 בית גוברין, נחלה, גלאון, רבדים, בית ניר, כפר הריף, שדה יואב, גת; פתיחת תב"רים 

 
 ישיבה מן המניין:

 :סעיפים

 עדכונים .1

הממחיש מעט מההיסטוריה, המורשת, היישובים,   בסרטון חול 70 -הושק לוגו חגיגות ה:  70-חגיגות ה •
הקהילות, התרבות, החקלאות, התעשייה, החינוך, המרחב הכפרי והטוב שמאפיינים אותנו לאורך השנים.  

ביואב   -מתוכננים אירועים ופעילויות יחד עם היישובים והקהילות כולל אירוע שיא יואבי  70  -בשנת ה
 חיים איכות.  

המועצה ציינה את חודש המודעות ושילוב אנשים עם   -  אנשים עם מוגבלותחודש המודעות ושילוב  •
    מוגבלות בשלל יוזמות ואירועים בקהילה זאת במסגרת פרויקט "פברואר יוצא מהכלל".

מבצע התרמת ציוד למען הפליטים   קיימההיישובים   בשיתוףהמועצה  - מבצע התרמת ציוד למען הפליטים •
 שובים ורוכז בשדה יואב. תודה לכל מי שנרתם למען המבצע.מאוקראינה. הציוד נאסף ביי

יום האישה יצוין במגוון רחב של פעילויות בהן תחרויות ספורט, סדנאות יצירה     -  יום האישה הבינלאומי •
לאימהות ובנות, פעילויות ייחודיות ביישובים וכמובן אירוע שיא בסוף החודש. ראש המועצה קיבלה את  

נשים במליאת המועצה והובלתה על   48%-ייצוג למעלה מ  מטעם עמותת כ"ן על 2021אות המגדר לשנת  
 ידי הנהגה נשית.

בהמשך להצגת התכנית ע"י המתכננים )גרונר ד.א.ל. מהנדסים בע"מ( חיבור שכונת   – כרמי גת צפון צפון •
 קרית גת צפון צפון יידרש להיות בשלב הסופי כצומת מרומזר. 

עצה עדכנה כי בפגישה שהתקיימה בין המתכננים מטעם הרכבת לנציגי  ראש המו  –מסוף אגרגטים  •
וקם צוות בראשות ראש המועצה, נציגי  ההישובים הגובלים הוצגו עיקרי התכנית לנציגי הישובים.  

 הישובים, בעלי תפקידים במועצה ואיגוד ערים לאיכות סביבה לטובת ההתנגדות לתכנית. 
  שיתוף', רחוק ולא ירוק'  פסטיבל של ממשיכים במסורת שאנו ישיתהש  השנה  זו -פסטיבל ירוק ולא רחוק  •

שכנות שנערך כשלושה שבועות וזוכה למבקרים רבים. תודה לעינב אוחיון   רשויות ארבע של פורה פעולה
 וטלי חיון על הפקת הפסטיבל.

 . 6.4.2022ועדת הפרס תגיע לשיפוט בתאריך  – פרס חינוך •
תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד   2022באפריל   3 -החל מה -  2022מפקד אוכלוסין  •

יישובים ברחבי ישראל ובתוכם המועצה האזורית יואב.   1,300 -האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב 
 . 2022בנובמבר   30 -המפקד צפוי להסתיים ב

מגבית קנדה  בכפר מנחם, עמותת בית יד לבנים  לבקשת כפר מנחם התקיימה פגישה בהשתתפות  –בית הבנים  •
לא תחתום על הסכם הפעלה לעניין בית הבנים, האחריות  המועצה הבהירה את המדיניות ל  .הסוכנות היהודיתו

 הצורך של המועצה. המועצה תמשיך לרכוש שירותים מהעמותה על פי  להפעלה היא של העמותה בלבד.
 

   22.02.2022קודם מתאריך  מליאהאישור פרוטוקול  .2
 22.02.2022קודם מתאריך  מליאהמאשרת פה אחד פרוטוקול  המליאה: החלטה

  

https://www.youtube.com/watch?v=6qX5x7HRr0w


 
 

 

 מינוי מיה פלד כממונה על חופש המידע .3
הגדרת  משרד המשפטים הבהיר ש .לחוק חופש המידע 3ממונה ייעודי על העמדת מידע לציבור מתחייב מסעיף 

 , לכן מתבקשים להחליף את מירית דגני.מנכ"ל הרשות כממונה על חופש המידע הינו חריג ולא רצוי
ובדת הרשות הגב' מיה פלד, לתפקיד הממונה על העמדת מידע  פה אחד את מינוי ע מאשרת המליאה: החלטה
 לציבור. 

 

 מינוי מירית דגני כממונה על מידע פלילי  .4
מי שהוסמך לקבל מידע מהמרשם הפלילי בתוספת   2019– עפ"י חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט

)ג(, יסמיך ממונה על מידע  5והתוספת השנייה או חיקוק אחר וחלות עליו הוראות סעיף   12הראשונה, מכוח סעיף 
לעניין שקילת    )ג(5ם שנקבעו לפי סעיף הממונה על מידע פלילי יהיה אחראי לגיבוש ההנחיות והנהלים הפנימיי פלילי.

המידע ושמירתו, ורשאי הוא לשם כך לקבל מידע פלילי בהיקף שרשאי לקבל הגורם המסמיך. הממונה על מידע  
 . 41פלילי יקבל הדרכה והכשרה לעניין תפקידו לפי סעיף זה על ידי המשטרה או הממונה על הביקורת לפי סעיף  

 הגב' מירית דגני כממונה על מידע פלילי. מינוי  ת אפה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 

 2022אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת   .5
 אלפי ₪.  533.36ע"ס   – 2022נגבה    .א

 אלפי ₪.  533.36על סך   2022תקציב נגבה  המליאה מאשרת פה אחד: החלטה
 אלפי ₪. 666ע"ס  – 2022סגולה   .ב

 אלפי ₪.  666על סך    2022תקציב סגולה פה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 אלפי ₪   400ע"ס   – 2022בית גוברין    .ג

 אלפי ₪.  400על סך  2022תקציב בית גוברין פה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 אלפי ₪ 518ע"ס   - 2022נחלה   .ד

 אלפי ₪.  518על סך   2022תקציב נחלה פה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 אלפי ₪.  1,235ע"ס   -   2022גל און   .ה

 אלפי ₪.  1,235על סך    2022און  -תקציב גלפה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 אלפי ₪.   1209.3ע"ס   – 2022רבדים   .ו

 אלפי ₪.  1209.3על סך    2022תקציב רבדים פה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 אלפי ₪.  568ע"ס  – 2022בית ניר   .ז

 אלפי ₪.  568על סך   2022תקציב בית ניר  פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 
 אלפי ₪. 467.6ע"ס  – 2022כפר הרי"ף   .ח

 אלפי ₪.  467.6על סך   2022תקציב כפר הרי"ף  פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 
 אלפי ₪.   291ע"ס  – 2022שדה יואב   .ט

 אלפי ₪.  291על סך   2022תקציב שדה יואב פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 
 אלפי ₪.  1,315ע"ס  – 2022גת           .י

 אלפי ₪.  1,315על סך   2022תקציב גת  פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה: 
 

 אישור העסקת עובדים ועד מקומי סגולה .6
 אלפי ₪.  150 ועד מקומי סגולה הגיש בקשה לאשר העסקה של מנהל קהילה עלות העסקה שנתית כוללת

 למושב סגולה העסקת העובד בעלות האמורה. פה אחד  המליאה מאשרת: החלטה
 

 פתיחת תב"רים  .7
 שיפוץ מקווה בנחלה  – 1695פתיחת תב"ר מס'   .א

 ₪  138,429  המשרד לשירותי דת 
  ₪   138,429   סה"כ בתב"ר 

 שיפוץ מקווה בנחלה   -1695פתיחת תב"ר  המליאה מאשרת פה אחדהחלטה: 
 
 הקמת בית כנסת בנחלה  – 1696פתיחת תב"ר מס'   .ב

 ₪  600,000   המשרד לשירותי דת 
 ₪  600,000    סה"כ בתב"ר 

 הקמת בית כנסת בנחלה  -1696פתיחת תב"ר פה אחד  המליאה מאשרתהחלטה:         

  



 
 

 

 תחום גיוס משאבים   .8
 בקוש הציגה את תחום גיוס המשאבים שבתחום אחריותה. -הגב' גליה גולן

המרכז הקהילתי  גיוס משאבים עבור המועצה )עיקר(, העמותות ויישובים. שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה,  
יואב, בעלי תפקידים בישובים, מוסדות החינוך ומנהלי העמותות ביואב. מקורות גיוס המשאבים: משרדי  

 ממשלה וגופים אחרים כגון קק"ל, קרן עיזבונות, מפעל הפיס, קרנות ביטוח לאומי, קרנות, פרטיים. 
 יון ₪.ל ימ  33-הוצגו הנתונים הכספיים בשבע השנים האחרונות בסך מצטבר של כ

 גליה ציינה שבכוונתה להגדיל את המקורות לגיוס משאבים ולהרחיב שותפויות. 
 והצגת נושא גיוס המשאבים. ההפוריי בקוש על העשייה  -מודה לגליה גולן המליאה: החלטה

 

   מעמד האישה ושוויון מגדרי ביואב .9
קרי תחומי עיסוקה בנושא ואתגרי  הגב' ליאור אפל, הממונה על מעמד האישה ושוויון מגדרי ביואב, הציגה את עי 

נשי גבוה הן במליאה והן בתפקידי מפתח במועצה וכי מתקיימות תכניות   ג צוין כי במועצה יש ייצוהתפקיד. 
 .  סרטון תדמיתמגוונות לתושבות והתושבים. הוצג 

 התקיים דיון, צוינה החשיבות בשוויון מגדרי בחוגים ובאמנים בפעילות תרבות. 
 המליאה תומכת בהקמת צוות חשיבה בהובלת ליאור אפל.

 מעמד האישה ושוויון מגדרי ביואב.  והצגת נושא ההפוריי על העשייה   לליאור אפלמודה   המליאה: החלטה
 
 
 
 
 
 
 

   אישרה:     רשמה:         
 ראש המועצה  –דר' מטי צרפתי הרכבי     מנכ"ל  –  מירית דגני

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KY-gPEg5tNw&feature=youtu.be

