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 דורון הציג את תחשיב הסל המוניציפלי

   החזר עבור        
  

 חלק הישוב שם הישוב
סל 

 מונציפלי 
תוספת 

 גזם
גביה 
 21סל  שינוי ב%  סה"כ סל  עצמית

   לעומת ש.ק       2022 (40%-60%)  

בית 
             19.10% לגמליא

₪  463,227 14.04% זכאי-בן  105,000   568,227  -0.2% 569,506  ₪  

₪  138,553 138,553     16.72% בני דרום  8.1% 128,208  ₪  

ג. 
₪  218,856 6.63% וושינגטון    24,668 243,524  ₪  49.5% 162,920  ₪  

₪  148,647 4.50% כרם ביבנה  52,500   201,147  ₪  12.2% 179,216  ₪  

ש"ח  61,477 61,477     19.70% ניר גלים  -11.2% 69,270  ₪  

₪  601,405 18.22% קב' יבנה  105,000 178,999 885,403  ₪  9.0% 812,361  ₪  

₪  35,681 1.08% נוה הרצוג    4,269 39,950  ₪  -8.2% 43,524  ₪  

₪  1,467,815 100.00% סה"כ  
262,500 

  ₪ 407,967 ש"ח  
 ₪

2,138,282 8.8%  ₪1 ,965,006 

 בסיס הסל  

 ₪
3,300,000         

 ₪
3,150,000 

   
   החזר עבור      

 סה"כ סל  גביה עצמית תוספת גזם סל מונציפלי  חלק הישוב  שם הישוב

   
(60%-40%) 2020       

         19.10%  בית גמליאל

₪  463,227 14.04%  זכאי-בן  105,000   227568,  ₪  

₪  138,553 138,553     16.72%  בני דרום  

₪  218,856 6.63%  ג. וושינגטון    24,668 243,524  ₪  

₪  148,647 4.50%  כרם ביבנה  52,500   201,147  ₪  

₪  61,477 61,477     19.70%  ניר גלים  

₪  601,405 18.22%  קב' יבנה  105,000 178,999 885,403  ₪  

₪  35,681 1.08%  נוה הרצוג    4,269 39,950  ₪  

 סה"כ
 

100.00% 1,467,815  ₪   ₪262 שח  407,967 500,  
 ₪

2,138,282 

   
₪  3,300,000 בסיס הסל        

 

 ?שאלה ממה נוצר ההפרש הכספי הגדול, בין בני דרום וניר גלים נאוה:

ביה גיש  קהוותיגוד לניר גלים שבה רק בישוב : כי בני דרום כל כספי הארנונה נגבים על ידם )גם ההרחבה( בנידורון

 .מרוכזת של הארנונה

 

בשלושה יישובים האם לא הגיע הזמן להחליט לגבי כל  תשנים של הפעילות המוניציפלי 4אחרי  משה פרץ

 היישובים?

 לות הזו.הבעיקר תלוי ברצון ובצורך של היישובים, כרגע רק יישובים אלו רוצים את ההתנמשה ליבר: 
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 הסל אושר

הוצג לפני חברי המליאה פרוטוקול של הועדה המקצועית לתמיכות שאישרה  2022 אישור תמיכות .4

 את חלוקת התמיכות המצורפת

 

 המלצה
 

מסמכים 
 מצורפים

 דרישת תמיכה
 

תמיכה 
2020 

 

תמיכה 
2019 

 

 

,000005 ₪  
 

V 520,000 ₪  

 
520,000 ₪  

 

520,000 ₪ 
 

העמותה למען החבר 
 קהוותי
 

ש"ח 40,000  V 150,000 40,000 ש"ח  ₪  56,000  ₪  בית העדות 

₪ 15,000  לא הגישו     15,000  ₪  יד יששכר ויצחק 

30,000   ₪ V 50,000  ₪ 15,000 0 חסדי עירית 

15,000 V 50,000 0 0 איחוד הצלה 

 תקציב   ₪  770,000  ₪ 585.000

 
 ילותם ברשותסביר שהתמיכה באיחוד הצלה היא במסגרת פעה -משה ליבר 

 אושרו 22התמיכות לשנת 

משה מחליף את גדי  -מינוי ראש המועצה משה ליבר כחבר מטעם המועצה באיגוד ערים לאיכה"ס   .5
 אושר –שסיים את עבודתו במועצה 

יר במקום עו"ד אופיר בוכניק  , אופמינוי עו"ד תומר יפת )מניר גלים( כיו"ר ו. ערר לעניני ארנונה  .6
ידו עם התמנותו ליו"ר המועצה הדתית, פורסם קול קורא בתחום המועצה, עו"ד תומר ביקש לסיים את תפק

 הוא היחיד שהגיש את מועמדותו ואחרי בחינת יכולותיו המקצועיות וחתימתו על מסמך להעדר ניגון עניינים
ים קיבלנו מהיועצת המשפטית חוות דעת שמאפשרת את המינוי, עם אישור המליאה יובא לאישור משרד הפנ

 אושר -ולפרסום ברשומות

 אושר –במקום רז דיאור )ביקש לסיים(   אישור יהונתן מדמון  )כרם ביבנה( כחבר ו. ערר .7

 2022לשנת  אישור תקציבי ועד מקומי בית גמליאל, בני דרום וקב' יבנה .8

א גם כהכנסות שלא תוקצבו, סכום זה נמצ 1,328,202ישנה הכנסה בסך  בני דרוםלשאלת הנוכחים, בתקציב 

 בהוצאות וזו גביית הארנונה עבור המועצה.

 שהינו תשלום האגש"ח לועד המקומי.₪  564,600 יש סעיף הכנסות בסך קב' יבנהבתקציב 

הארנונה  עדכוןכנ"ל אושרו לבני דרום ובית גמליאל גם , ואושרוהתקציבים הוצגו בישיבה )מצורפים( 
 (מארנונה של המועצה 30%המקומית )

 מינויים -חברה לפיתוח מועצת מנהלים  .9

 אושר -כחברת מ. מנהלים כנציגת מ. חבל יבנה )עובדת מועצה( ללה מואיסייבאישור 
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 אושר -ציגת ציבורנ –)קב' יבנה( כחברת הנהלה  לשרית חפץאישור קדנציה נוספת 

 אושר -ת ציבורנציג –( כחברת מ. מנהלים ניר גלים) חיה קינדאישור 
וסיום הרכב מועצת מנהלים של רד הפנים האמורה לאשר את המינויים שבמ העם האישור, יועבר לוועד

 החברה לפיתוח תהיה:
 חברי מליאה -משה ליבר ויששכר מקונן
 עובדי המועצה -ללה מואיסייב ודורון לוז

 נציגות ציבור -שרית חפץ וחיה קינד
 

 .נציגי המועצה -מועצת מנהלים מתנ"ס .10

מקום ב– כחברת מ. מנהלים כנציגת מ. חבל יבנה )עובדת מועצה(  -)מנהלת מח' חינוך( סיגלית הללאישור 

 אושר - אלה שביקשה לסיים

 אושר-נציגת ציבור, במקום מיכל שני שסיימה. –))ניר גלים( כחברת הנהלה   ציפי פלהנדלראישור 

 עם סיום התהליך, נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס יהיו

 חברי מליאה. -משה ליבר ואיתי שוהם

 נציגי עובדים. -הלל ודורון לוזסיגלית 

 נציגות ציבור. -פלהנדלרליאת צחור )בית גמליאל( וציפי 

 

 אושר- .ע.פק -₪ אלף  200יפוץ תשתיות אזורי תעשיה ש -789פתיחת תב"ר תב"ר:  .11

 מה לגבי שיפוץ הכביש בין ניר גלים לישיבה?יישכר: 

דרו ויעשה גיזום משמעותי לצורך הגדלת לפי סיכום עם האגודה החקלאית בניר גלים השוליים יסומשה: 

 שדה הראיה.

₪ אלף  210ממשרד תרבות וספורט , ₪ אלף  390מיזוג ומושבים אולם ספורט ניר גלים   790פתיחת תב"ר 

 אושר- מק.ע.פ

                                        

 

 

 

 רשם דורון
 אני מאשר                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 


