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 ' אדר א תשע"טא
 2019פברואר  06

 

 884מליאה פרוטוקול 

 (05.02.2019) תשע"ט ל' שבט
============================================================================================== 

 
 

   גלם אלי, יש, ליבר משה, שהם איתי, סעדה יקי, עמית חפץ, אריאל בריח, פרץ משה, גיא מגיד משתתפים:
 .ונאוה לויגבי סלמון , תשבי אלישע

 

 )הודיע( מקונן יששכר חסרים:
 

    גזבר -דורון לוז  נוכחים:
   מבקרת -לאה מימון 

 
 

 :סדר היום

 .)טלפוני( 487ופרוטוקול  486אישור פרוטוקול מליאה  .1

נציגי המליאה,   - ונאוה לוייו"ר  יששכר מקונן  -משה ליבר  החברה לפיתוח חבל יבנהאישור נציגי הרשות  .2
 נציגת ציבור חסר נציגת ציבור נוספת. שרית חפץעובדים,  - דורון לוז וזהבה מרטין

 .שינגטון )מצורפת הצעה(ואישור ועד מקומי גבעת ו .3

 .מינוי ו. ביקורת בניר גלים ובבני דרום .4

 .לאתר לפינוי אשפה₪ אלף  150 עדאישור לערבות בנקאית על סך  .5

 תב"רים: .6

 ממשרד החינוך.₪ אלף  300 -שיפוץ חצר בית ספר עמיחי -745 תב"ר 

  ממשרד ₪ אלף  ₪170  188,888תכנון שביל אופניים קבוצת יבנה מחלף גבעת וושינגטון  -746תב"ר
 מק.ע.פ.₪  18,888התחבורה 

  משרד החינוך. -₪  120,000שיפוץ חצר גן כלנית  - 747תב"ר 

  משרד החינוך. -₪  140,000שיפוץ חצר גן אורן  - 748תב"ר 

  בית כנסת בב"ד. 713עבודות פיתוח בב"ד לתב"ר  640מתב"ר ₪  אלף  150העברת 

  כחלף היטל השבחה, על הנהוג במועצה   10-12/2018התקבלו או נגרעו כספים מרשות מקרקעי ישראל
 מועבר לזכות )או חובה( עבודות פיתוח בישובים בגינם התקבל ונגרע הכסף. 88%)בינתיים( 

 

חלף    11/18חלף    10/18חלף    הישוב
12/18 

סה"כ 
 לישוב

12% 
 שורקות

88% 
 מועצה

ירשם 
 בת.ב.ר.

 643 ₪  2,442 ₪  333 2,775 925 925  925 ניר גלים

 640 ₪  2,253 ₪  307 2,560  2,560   בני דרום

 644 ₪  9,004 ₪  1,228 10,232  10,232    קבוצת יבנה

 646 ₪  14,305 ₪  1,951 16,256 9,708  6,548  בית גמליאל

 662        בן זכאי

 ק.ע.פ ₪  15,874 ₪  2,164 18,038 9,426 4,306 4,306 מ. אזורית

     ₪  5,983 49,861 32,851 5,231 11,779 סך הכל
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 )טלפוני(. 487ופרוטוקול  486:  אישור פרוטוקול מליאה 1סעיף 
 

)טלפוני( ומבקש מהחברים לאשר  487-ו 486של הישיבה ואת שני הפרוטוקולים  סוקר את נושאי ההזמנה דורון:
 אותם.

 
 )טלפוני(. 487-ו 486המליאה מאשרת את שני הפרוטוקולים הקודמים  החלטה:

 
 
 

נציגי  - יו"ר  יששכר מקונן ונאוה לוי -משה ליבר אישור נציגי הרשות החברה לפיתוח חבל יבנה  :2סעיף 
 נציגת ציבור חסר נציגת ציבור נוספת. שרית חפץעובדים,  - לוז וזהבה מרטיןדורון המליאה,  

 
 גיא ביקש לפרוש מחברות בוועדה של החברה לפיתוח. דורון:

)חברה לפיתוח(.  נאשר לאחר צריך לבקש אישור עו"ד בנוגע לחברי ועדת הביקורת כחברים בתאגיד 
 שנקבל חוו"ד

 ביקורת להיות בהנהלת תאגיד עירוני .עת משפטית שאסור לחברי ובכפוף לכך שאין חוות דהמליאה אישרה 
 
 

 אישור ועד מקומי גבעת וושינגטון )מצורפת הצעה(.: 3סעיף 

 ועד מקומי גבעת ושינגטון
 

 מ.ז תפקיד שם 
 065909988 יו"ר שגית הכהן 1

 032309981  קרן אלפסי 2

 055589154  נאוה סעדה 3

 203303052  עוז בלומנפלד 4

 058777228  פאני בוסקילה 5

 203755608  יעל קינד 6

 203216767  יעל פנחסוב 7
 
 

בגלל בעיה  , לאחר שהרשימה שהוגשה לפני הבחירות נפסלהמצורפת הצעה לועד מקומי בגבעת ושינגטון דורון:
 .  )מקריא את הרשימה החדשה(.טכנית ראש המועצה ממליץ והמליאה מאשרת ועד מקומי לישוב

 נעביר למשרד הפנים לאישור.י אישור המליאה אחר
 את הרכב ו. מקומי גבעת ושינגטון המליאה אישרה

 
 : מינוי ו. ביקורת בניר גלים ובבני דרום.4סעיף 

 
 .  להיות חברי ו. ביקורתישובים תושבים במ נוביקש דורון:

 הוגשו הצעות וזו המלצת ראש המועצה:

 , אורן עזריה ויעקב קליין.אביחי כוכבי, מקסים אמזלג  ניר גלים:

 ארז לילוף, סלבו בכר ושגיב מלכה. בני דרום:

 בהמשך נמנה גם מהישובים האחרים.

 את ועדות הביקורת של ניר גלים ובני דרום.   המליאה אישרה 
 
 

 לאתר לפינוי אשפה.₪ אלף  150:  אישור לערבות בנקאית על סך עד 5סעיף 
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 חרובית ששייך לאיגוד ערים דרום יהודה. היום, הם מוציאים את כל עד היום פינינו אשפה לאתר  דורון:
 הגורמים החיצוניים, כולל חבל יבנה, מאחר והמדינה לא מתקצבת להגדלה ועוצרת את זה.

אך אתרי ההטמנה )ותחנות המעבר( האחרים מבקשים איגוד ערים דרום יהודה פטר אותנו מערבות, 
 ערבות

 
 מאחד הבנקים₪ אלף  150סך  עדרבות בנקאית לבקש עהחלטה: המליאה מאשרת 

 
 

 : תב"רים.6סעיף 
 

 תב"רים: דורון: .7

  אושר ממשרד החינוך.₪ אלף  300 -שיפוץ חצר בית ספר עמיחי -745תב"ר 

  ממשרד ₪ אלף  ₪170  188,888תכנון שביל אופניים קבוצת יבנה מחלף גבעת וושינגטון  -746תב"ר
 אושר מק.ע.פ.₪  18,888התחבורה 

 אושר משרד החינוך. -₪  120,000שיפוץ חצר גן כלנית  - 747"ר תב 

  אושר משרד החינוך. -₪  140,000שיפוץ חצר גן אורן  - 748תב"ר 

  אושר בית כנסת בב"ד. 713עבודות פיתוח בב"ד לתב"ר  640מתב"ר ₪  אלף  150העברת 

 

  שבחה, על הנהוג במועצה  כחלף היטל ה 10-12/2018התקבלו או נגרעו כספים מרשות מקרקעי ישראל
 מועבר לזכות )או חובה( עבודות פיתוח בישובים בגינם התקבל ונגרע הכסף. 88%)בינתיים( 

 

חלף    11/18חלף    10/18חלף    הישוב
12/18 

סה"כ 
 לישוב

12% 
 שורקות

88% 
 מועצה

ירשם 
 בת.ב.ר.

 643 ₪  2,442 ₪  333 2,775 925 925  925 ניר גלים

 640 ₪  2,253 ₪  307 2,560  2,560   בני דרום

 644 ₪  9,004 ₪  1,228 10,232  10,232    קבוצת יבנה

 646 ₪  14,305 ₪  1,951 16,256 9,708  6,548  בית גמליאל

 662        בן זכאי

 ק.ע.פ ₪  15,874 ₪  2,164 18,038 9,426 4,306 4,306 מ. אזורית

     ₪  5,983 49,861 32,851 5,231 11,779 סך הכל

 
 
 

 .מכספי חלף היטל השבחה 662ו 646, 644, 640, 643הגדלת התב"רים את החלטה:  המליאה מאשרת 
 

 משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.
 
 
 
 

 אני  מאשר,                 
 

 משה  ליבר                  
 ראש המועצה

 הדסה אברהם  מה:רש


