
 
 

 

 2022באפריל  05
 

 05/04/2022  - 4 הנהלה מס' פרוטוקולהנדון: 
 אולם המועצהמיקום:    18:00 שעה:

     2022  אפריל 05תאריך: 
 : אולם המועצה  מיקום

 

 עופר סלע   בתיה דנציגר,, דר' מטי צרפתי הרכבי, אתי לוי, דרור אבודרם, נדב כהן נוכחים:
 גלית ברקת איציק קמה, חסרים:
 ארז ורדון : מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, נוספים מוזמנים

 רותם עו"ד ליאת   מוזמנים נוספים חסרים:
 

 :סעיפים

 עדכונים .1

תודה לכל   צפוי ביקור של וועדת הבחינה בבי"ס שדות יואב. 6.4.2022בתאריך  – ועדת בחינה לפרס חינוך •
 בעלי התפקידים שעושים את המיטב להצלחת השיפוט. 

והתארחה לארוחת צהרים    הגיעה משלחת מליהי ואלי  29.3.2022-ב –  ביקור משלחת מליהי ואלי  •
 במועדון בבית גוברין. 

 התקיים אירוע מרגש בקבוץ גת. צפית והמועצה לקחו חלק באירוע.   1.4.2022-ב –  אירוע פאראגרוטראלי •

 משרדי המועצה יהיו סגורים בחול המועד פסח.  –פגרת פסח  •

 מפעל ביוב דרומי  – 1557תב"ר עדכון לסדר יום מליאה והנהלה   6לסעיף   הוספת תת סעיףהחלטה:  •
 

   08.03.2022יך פרוטוקול הנהלה מתאראישור  .2
 . 08.03.2022: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך החלטה

 

 רבדים , , סגולהגתבית ניר, גלאון,  :2021דו"ח כספי מבוקר  .3
 2021לשנת רבדים , , סגולהגתבית ניר, גלאון, הגזבר הציג להנהלה את הדוחות הכספיים של  

 , סגולה ורבדים גת, של בית ניר, גל און 2021: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הדו"חות הכספיים לשנת החלטה
 

 2022ים לשנת  מקומי יםועד יאישור תקציב .4
 ₪. פי אל 210ע"ס   – 2022 תקציב ועד מקומי ורדון .א

 ₪.  פיאל  210על סך   2022 ורדון : ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תקציב החלטה
 אלפי ₪   314ע"ס    – 2022תקציב ועד מקומי כפר מנחם   .ב

 ₪. פיאל 314על סך   2022  כפר מנחם: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תקציב החלטה
 ₪.  פיאל 132ע"ס  – 2022 תקציב ועד מקומי אל עזי .ג

 ₪.  פיאל 132על סך   2022  אל עזי: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תקציב החלטה
 

  אישור לקיחת הלוואה למימון מפעל ביוב דרומי .5
 בימים אלו נבחר קבלן של משכ"ל לביצוע פרויקט מפעל הביוב הדרומי.  

 שנה. 15מלש"ח שתיפרס לתקופה של  15הפרויקט ימומן על ידי הלוואה בגובה 
 שנה.  15מלש"ח בפריסה ל  15ההנהלה ממליצה למליאה לאשר לקיחת הלוואה בגובה  :החלטה

 

 עדכון ופתיחת תב"רים  .6
 מפעל ביוב דרומי  – 1557תב"ר עדכון  .א

 ₪   15,000,000  מלוות מבנקים
 ₪  15,500,000  סה"כ בתב"ר  

מכל   – 1557ולקיחת הלוואה בגין תב"ר  מפעל ביוב דרומי   1557: מליאת המועצה מאשרת עדכון תב"ר החלטה 
 שנה.  15מלש"ח בריבית משתנה ל  15בנק מסחרי בגובה 

  



 
 

 

 תכנון פיקוח וניהול פת"י  – 1583תב"ר מס'   עדכון .ב
 ₪  3,000,000  קרן הפיתוח המועצתית 

  ₪   12,000,000   סה"כ בתב"ר 
 תכנון פיקוח וניהול פת"י  – 1583תב"ר מס'  עדכוןההנהלה ממליצה למליאה לאשר החלטה: 

 

 Y PARKקבלני ביצוע שלב א'  – 1588תב"ר מס'   עדכון .ג
 ₪  50,000,000  קרן הפיתוח המועצתית 

  ₪  121,946,500   סה"כ בתב"ר 

 Y PARKקבלני ביצוע שלב א'  – 1588תב"ר מס'  עדכוןההנהלה ממליצה למליאה לאשר החלטה: 
 

 נוף השדות בינוי אולם ספורט   – 1697תב"ר מס'   פתיחת .ד
 ₪  12,000,000  קרן הפיתוח המועצתית 

  ₪   12,000,000   סה"כ בתב"ר 
 נוף השדות בינוי אולם ספורט  – 1697תב"ר מס'  פתיחת ההנהלה ממליצה למליאה לאשר החלטה: 

 

 יואב   חכ"ל 2021 כספיה "חדוה הצגת .7
 . 15.3.2022בתאריך  בדירקטוריון החכ"להגזבר הציג הדו"ח הכספי כפי שאושר 

 ידון במליאה.   2021: הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ החלטה
 

 תוכנית חומש מפעל הפיס  עדכון אישור .8
 אישור עדכון תכנית חומש והקדמת אמת המידה במפעל הפיס.  

להנהלת המועצה. תכנית החומש כוללת פרוייקטים   2022-2023שנים עבור הטבלת תכנית החומש עדכון ל  הוצג
מסך הקצבות   15%לבניה ותכניות הפעלה. תכניות ההפעלה הינן בתחום רווחה, קהילה, נוער וצעירים ובשיעור 

 מסך הקצבות מפעל הפיס.  85%בשיעור ו עבור שיפוץ בית ספר שדות יואב הבניה הינ   מפעל הפיס. פרוייקט
  טבלה המוצגתבהתאם לתכנית החומש עדכון והקדמת אמת המידה  אה לאשר ההנהלה ממליצה למלי: החלטה

 2022מאפריל  

 

 מול מועצה אזורית לכיש  יואב  –אישור הסכם ביוב  .9
, נדרשנו  ונגבה  וביטול מט"ש סגולה טרם חיבור שפכי האשכול המרכזי של יישובי יואב לטיפול במט"ש שפיר

לתת ללכיש רשות זמנית ולכיש מתחייבת לנתק באופן מיידי את הזרמת שפכי היישובים יד נתן ועוצם בהסכם לפיו 
שנים לחבר ולהעביר את שפכי היישוב מנוחה בלבד דרך מערכת הולכת הביוב של יואב עד לטיפולם   ארבעשל 

 ההסכם על כל פרטיו הוצג בפני הנהלת המועצה.   במט"ש שפיר.
 .לכישועצה אזורית ההתקשרות מול מ  למליאה לאשר את חוזההנהלה ממליצה : ההחלטה

 

 עמותת יואב לקידום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות   .10
 עינב אוחיון תציג את עיקרי הפעילות של העמותה בפני מליאת המועצה. 

  26.04.2022ת  סדר יום למליא .11
 26/04/2022 -: ההנהלה מאשרת  סדר יום מליאה להחלטה

 
 
 

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

 


