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 ו' כסלו תשפ"ג רביעי יום
30/11/22 

  352מליאה פרוטוקול 

  29/11/22ה' כסלו 
 

 נאוה לוי, יקי סעדה ו ,פרץ משה  קונן,יששכר מאריאל בריח, ליבר משה, שהם איתי,  משתתפים:
 

 גבי סלמון וגיא מגידיש  חפץ עמיתאלישע תשבי,  אלי גלאם ,  :חסרים
  
  מבקרת המועצה -לאהו גזבר –דורון  נוכחים:       

 
 סדר היום

  522אישור פרוטוקול מליאה  .1

 בארנונה למגורים למפקדים בשירות מילואים 25%אישור הנחה של  .2

 רה מיועצים.דו"ח ראש המועצה וסקי -מטמנה .3

 ועדה(מורה בעל יסודי )מצורף אישור של ה -לודמילה שפיללהארכת שירות  .4

 נדחה למועד אחר -טע מגןנ -דיווח על פעילות ודגשים -מתנ"ס .5

 מק.ע.פ₪   42ניה ומסוף הסעות בבית ספר עמיחי הגדלה בח-הגדלת תב"ר :   תב"ר .6

 בית כנסת יביל בבית גמליאל – 693סגירת תב"ר  

 מק.ע.פ₪  100,000בודות פיתוח בבן זכאי ע -  777הגדלת תב"ר    

 כתה יבילה בעמיחי   -710סגירת תב"ר    

 נ"ג כביש כניסה -736סגירת תב"ר    

 גן משחקים ק. יבנה -753סגירת תב"ר    

 

 הדיון

 המטמנהולהתחיל בדו"ח על  3עקב בעיות טכניות ונוכחות אורחים החלטנו לקדם את סעיף . 3

 –נן )והינו תושב בני דרום( ואיילה רולדיון הצטרפו עו"ד יוגב מינס ממשרד שפיר המייצג את המועצה בכל התהליך 

 .ם ופעילה סביבתיתתושבת ניר גלי

 צורפת בזו התנגדות המועצהמ -יוגב סקר את השתלשלות האירוע ואת התנגדותה של המועצה

 חברי המליאה קיבלו תשובות לשאלותיהם וגיבו את המועצה בהתנגדותה.

 25/10/22מיום  522  אישור פרוטוקול .1

  הפרוטוקול הוצג 

  אושר

 בשירות מילואים בארנונה למגורים למפקדים 25%אישור הנחה של  .2

 מצורפת התקנה שאושרה בממשלה          
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3.  

 25%על פי ההחלטה מפקדים המוגדרים בחוק שקיבלו אישור מצה"ל על כך רשאים להנחת ארנונה בסך 

 מ"ר מביתם 100על הארנונה של 

מאשרת וזו אופציה של החלטת הרשות, המועצה שמחה להצטרף לעידוד שיקבלו מפקדי צה"ל במילואים 

 את ההחלטה.

 

 ורה בעל יסודי )מצורף אישור של הועדה(מ -הארכת שירות ללודמילה שפיל .4
 

ן, העובדת משרתת כמורה למתמטיקה בבית ספר תיכו ישיבת הארכת שירות( ל)מתוך פרוטוקו

 ה. עבודתבהגישה בקשה להמשיך שירותה במועצה בצירוף אישור רפואי שיכולה להמשיך 

 קתה. משך העסרס להודה, ולאור המחסור הארצי במורים כמובן קיים אינטבית הספר מרוצה מתפק

 הוחלט/סוכם:

הועדה ממליצה למועצה להאריך את העסקתה של העובדת הגב' לודמילה שפיל  )פה אחד(

 עד לסוף שנה"ל תשפ"ד, בהתחשב בשנת הלימודים.

 המליאה אישרה את הבקשה
 

    :תב"ר .5

 

 אושר-מק.ע.פ ₪   42מיחי הגדלה בבבית ספר עחניה ומסוף הסעות -הגדלת תב"ר  

 אושר-בית כנסת יביל בבית גמליאל  – 693סגירת תב"ר  

 מק.ע.פ ₪  100,000בודות פיתוח בבן זכאי ע -  777הגדלת תב"ר  
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 ושרא -לשאלת הנוכחים הוסבר שזה מתוך כספי היטל ההשבחה שהועברו למועצה מעיריית יבנה 

 אושר -לה בעמיחי  כתה יבי -710סגירת תב"ר  

 אושר - נ"ג כביש כניסה -736סגירת תב"ר    

 אושר - גן משחקים ק. יבנה -753סגירת תב"ר    

 
 

 .העלה שוב את דרישתו לשפץ את הכביש המוליך מניר גלים לנוה הרצוג וטען שהכביש מאד מסוכןיששכר 
 .ומדובר בפרויקט יקר מאד אמר שהוגשה בקשה למשרד התחבורה ואנחנו מחכים לאישורם משה ל.

 
 

 משה ל. נועל את הישיבה

 

 רשם דורון
 אני מאשר                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

 


