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 .ונאוה לוי גלם אלי, , גיא מגידיש אלישע תשביפרץ משה ליבר משה, שהם איתי, משתתפים:
 

 , יששכר מקונן )הודיעו(.גבי סלמון ,סעדה יקי, עמית חפץ, אריאל בריח  חסרים:
 

    גזבר -דורון לוז  נוכחים:
 מבקרת -לאה מימון 
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 .דיווחים ושונות .11
 

 11.4.19מיום   490 מליאה:  אישור פרוטוקול 1סעיף 
 

ומבקש מהחברים לאשר , 11.4.19מיום  904 פרוטוקולואת  הנוכחית הישיבהם מנושאיהסוקר את  דורון:
 אותו.

 .490המליאה מאשרת את פרוטוקול   החלטה:
 
 

 דו"ח כספי חברה לפיתוח חבל יבנה )מצורף(  :2סעיף 
 

. 2018הכספיים של החברה לפיתוח בשנת ( מציג את הדו"חות אלון מררי  )ממשרד רו"ח מררי :שייקה
 מצורפים הדו"חות.

 הפעילות של החברה ומשמעותה הכלכלית.מסביר את מהות  :דורון
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 .אושרו 2018הדו"חות הכספיים של החברה לפיתוח לשנת החלטה: 

 
 דו"ח כספי מתנ"ס חבל יבנה )מצורף( : 3סעיף 

 

הדו"חות   - 2018פיים של מתנ"ס חבל יבנה לשנת חולה( מציג את הדו"חות הכס -)בהעדר רותם  דורון:
 מצורפים.

 

 .הדו"חות הכספיים של מתנ"ס חבל יבנה אושרו החלטה:
 
 

 החלפת רבקה טאוב באלה שרעבי כנציגת המועצה )מהעובדים( בהנהלת המתנ"ס : 4סעיף 
 

ים( בהנהלת החלפת רבקה טאוב באלה שרעבי כנציגת המועצה )מהעובדמבקש מהמליאה לאשר את  :דורון
 .המתנ"ס

 

 .החלפת רבקה טאוב באלה שרעבי כנציגת המועצה )מהעובדים( בהנהלת המתנ"סאת מאשרת המליאה החלטה: 
 
 
 

 )פרטים בישיבת המליאה( 2019עדכון תקציב :  5סעיף 
 

 לרשות בנוסף לגזבר.על פי דרישת משרד הפנים אנחנו צריכים להציג תקציב שמאפשר להכניס מנכ"ל  דורון:
משרת בכירים על חשבון פעילויות אחרות  80%-יתווסף מנכ"ל ב2019התקציב תוכנן שהחל מיולי 

 ברשות.
 

 להלן ההשוואה:
      

תקציב  מקורי    
 (₪)אלפי 

תקציב מעודכן 
  ₪אלפי 

 6,672 6,617  שכר כללי 
 17,130 17,185  פעילות כללית 
 הגדלת השכר על חשבון הקצבה למתנ"ס 

   ליותהנהלה וכל
 5 5.5 מינהל כללי מישרות 
 2.5 1.5 מינהל כספי  

 2.13 2.43  מישרות נכסים ציבוריים
 329 389  ₪עלות שכר )אלפי  

 
 .)מצורף( 2019אושר עדכון תקציב  החלטה:

 
 

 בהשתתפות עו"ד עופר שפיר יועמ"ש  - אישור )מצורף( -חוק עזר לאשפה : 6סעיף 
 

וחלוקת  להתחשבנותעקרונות הו המיתווההחל מינואר אישר משרד המשפטים/הפנים את   עו"ד עופר שפיר:
על בסיס זה   "אשפה עודפת".  -מבנים שאינם מבני מגורים עבור של פינוי האשפה    העלויות 

מחויבות בעלי הנכסים ואת של כל  והזכויות משרד שפיר חוק עזר שקובע את הדרישות ןהכי
 י האשפה.לפינוי כל סוג המועצה

 כמו כן, בחוק העזר צורף תחשיב לגבי אגרת אשפה עודפת.                               
 חוק העזר.מצורף 

 
 חוק עזר אשפה עודפת אושר ע"י המליאה.החלטה: 

 
 

 עדכון הרכב ו. הנחות: 7סעיף 
 

 . וממלא מקומוחברי מליאה המשמשים כיו"ר הועדה  2הנחות יושבים רק  תשבוועדהתברר לנו  דורון:
 ממלא מקום. -יו"ר, ומשה פרץ  -אי לכך סוכם שבוועדת הנחות יהיו יששכר מקונן  
 שאר החברים, יקי סעדה, גיא מגידיש וגבי סלמון, סיימו את תפקידם בוועדת ההנחות. 
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 סעדה, ממלא מקום. שאר החברים, יקי  -יו"ר, ומשה פרץ  -החלטה:  סוכם שבוועדת הנחות יהיו יששכר מקונן 

 גיא מגידיש וגבי סלמון, סיימו את תפקידם בוועדת ההנחות.    
 
 

 ועדת חינוך : 8סעיף 
 

 בריח מישיבה זו.בה הבאה בגלל היעדרותו של אריאל החלטה: נושא ועדת חינוך נדחה לישי
 
 

 /א אזור תעשיה בני דרום.240אישור שלביות תוכנית : 9סעיף 
 

מ"ר תעשייה  46,501את התנאי לבניית  סירדה המחוזית שהיא מבקשת לההמליאה מבקשת להמליץ לווע דורון:
כפי שתוכנן בעבר,  במקום   - 42נוספת לאזור התעשייה מכיוון כביש  בבני דרום. בגישה באזור התעשייה

לאזור )ניר גלים, בני דרום ואזה"ת(, כך שתאפשר את  הכניסה החדשהבתכנון מחלף ניר גלים תוכננה זה 
 לת ההתנעה.מלוא קיבו

 
 .לביותהחלטה:  המליאה אישרה את בקשתה להסרת הש

 
 

 : תב"רים.10סעיף 
 

  .תב"ריםסוקר את  דורון:

  אושר -  662מתב"ר  ₪אלף  135כבישים בבן זכאי הגדלה  – 676תב"ר 

  אושר מק.ע.פ  ₪אלף  300תוספת  –מדידות במועצה  -711תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪ף אל 800תוספת  –שחב"ק בישובים –  738תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪אלף  200הגדלה  –פארק משחקים בבן זכאי  -742תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪אלף  70בית ספר עמיחי  2019שיפוצי קיץ  -749פתיחת תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪אלף  100שידרוגים ושיפוצים גני ילדים קיץ עט   750פתיחת תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪אלף  500 –תוספת כיתות קיץ עט  – 751פתיחת תב"ר 

  אושר מק.ע.פ ₪אלף  150 –גן זמני בבני דרום  – 752פתיחת תב"ר 

   אושר  ₪ 143,380שיפוץ חצר בית ספר על יסודי השתתפות עמותת בית שלמה  – 735תב"ר 
 
 

 אישרה את כל הבקשות לפתיחת תב"רים חדשים ושינויים בתב"רים ישנים.המליאה החלטה: 
 

 .שונות
 

 גיא מגידיש ונאוה לוי העלו את נושא המחיר הגבוה לקייטנות וביקשו לעלות את הנושא.אלי גלאם,  .1
משה ליבר התייחס ומסר כי למחרת הוא נפגש עם נציגי ההורים ונציגי וועדות חינוך מכל הישובים 

 ויבדוק דרך להוזיל את המחיר לקייטנות.
 ה בישובים.תוכנית רב שנתית להשקעות המועצ הגישכמו כן נאווה ביקשה ל .2

 
 

 משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.
 
 
 

 אני  מאשר,                 
 

 משה  ליבר                  
 ראש המועצה

 
 דורון לוז  :םרש


