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 1-2 –)ו. הנהלה( 
 

 7/16סיכום ישיבת ועדת ההנהלה וכספים מס' 
 9.11.16מיום 

 
 ראש המועצה, יו"ר הועדה - אלון שוסטר :נוכחים

 חבר הועדה - יצחק אמיתי )חקל'ה( 
 חבר הועדה - אופיר ליבשטיין 

 
 חבר הועדה - איציק חסון :חסרים

 הועדה חבר - יוסי קרן 
 

 מנכ"ל המועצה - עודד פלוט :משקיפים
 גזבר המועצה - שמעון קרן צבי 
 קבוץ רוחמה - ניר בן אשר 
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 :פירוט הסעיפים
 
 :פרוטוקולים ועדת השקעות .1

 )חומר רקע הועבר לחברי הועדה מבעוד מועד(
 

            29.6.16מציג שני פרוטוקולים של ועדת השקעות מתאריכים  שמעון:
 .26.7.16-ו

 
 הוחלט:

 

 26.7.16-ו 29.6לאשר את המלצות ועדת ההשקעות מיום  7-16-1
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 :2017וועדים המקומיים לשנת אצילת סמכויות ל .2
 )חומר רקע הועבר לחברי הועדה מבעוד מועד(

 
התקציב הקבוצים במועצה.  10-ת הסמכויות למציג את מסגרת אציל עודד:

של יכיני מתנהל במועצה ולכן לא מואצלות סמכויות לועד המושב. 
תהליך ה. 2016-המסגרת המוצעת זהה לסמכויות שהואצלו ב

 דם את הממשקים בין המועצה לישובים.האסטרטגי שבוצע קי
 

מציע להוסיף באצילת הסמכויות בתחום החינוך גם הפעלת מעונות  שמעון:
 יום.

 
 מבקש לבדוק את החובה בתחום בית העלמין. אלון:

 
 הוחלט:

 

7-16-2 

הקבוצים  10-לאשר את מסגרת האצלת הסמכויות ל (1
 במסגרת המוצעת עם התיקונים שהוזכרו.

היר את האחריות בה הממסמך של רלהציג במליאה מ (2
 והסמכות של הועדים לגבי הסמכויות שהואצלו.

 
 :דיון ראשוני – 2017יעדי המועצה לשנת  .3

 )חומר רקע הועבר לחברי הועדה מבעוד מועד(
 

שגובשה ע"י ההנה"פ )מצ"ב(. למליאה  2017מציג טיוטת יעדים לשנת  עודד:
כולל מדדי  2017-דים לוהיע 2016יובא דו"ח ביצוע של היעדים לשנת 

 ביצוע.
 

 נערך דיון על היעדים המוגדרים.
 

 הוחלט:
 

 להעביר למליאה את מסגרת היעדים שהוצגה. 7-16-3

 
 :מדיניות הסדרי ומחיקת חובות ארנונה .4
 

. ו על ידו יחד עם רמה )מצ"ב(שגובשחוות דעת הנוהל ומציג את  שמעון:
לטיפול בנושאים אלה בהתאם  הנוהל בא להגדיר קווים מנחים

 .להנחיות משרד הפנים
 

 הוחלט:
 

 להביא את הנוהל לאישור המליאה. 7-16-4
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 :עדכונים, שונות .5
 
 בחינת מחלקת הנדסה (1

 חברי ההנה"פ עדכנו לגבי המהלכים שבוצעו בתחום בשבועות האחרונים.
 

 הסוציואקונומי הדירוגעדכון  (2
 

. יש לכך 7-ל 6-מ יונומהסוציואק בדירוגהמועצה עלתה  שמעון:
משמעויות תקציביות, שאנחנו פועלים לרכז ולנתח אותן, ביניהן: 

 מענק האיזון, קולות קוראים, השתתפויות ממשלתיות ועוד.
 

למתן את מרכז המועצות האזוריות פועל במספר ערוצים  אלון:
 ההשפעה על מועצות שעלו בדירוג . 

 
מדד "חוסן רשות" להבדיל  ישנה עבודה במשרד הפנים לקביעת שמעון:

ממדד סוציואקונומי, אך מתרשם שהדרך עוד ארוכה עד 
 להטמעת מדד זה.

 
  צריך לנסות להכניס לקריטריונים את אלמנט קו העימות. אופיר:

 
 כספי ארנונה מול שדרות (3

 
מציג את המגעים עם שדרות ועם מכללת ספיר על בחינת  אלון:

רכבת. דוידי הוציא וה 7העברת כספים בגין ארנונה ממול 
בו הוא פונה להעביר את הכספים לכנס שדרות  ,דוא"ל

 ולפסטיבל קולנוע דרום.
 

לא מגיע כסף לשדרות ואסור לנו  מבחינת משרד הפנים שמעון:
להעביר אותו. במהלך הימים הקרובים נבחן את הנושא לעומק, 

 בסיוע של יועץ מקצועי המלווה אותנו בתחום זה.
 
 
 

 טרשם: עודד פלו
 

 משתתפים העתק:
 חברי מליאה 
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