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 תורה בפתיחת המליאה. אומר דבר :משה. פ
 

. הזמנות מסודרות ישלחו 54.4.92-מתוכנן ערב פרידה מאלחנן באולם השמחות בקב' יבנה, אי"ה ב משה. ל:
 בהקדם.  כרגע נא לשריין ביומנים.

 
 

 .444אישור פרוטוקול   סעיף א': 
 

 בפני חברי המליאה לפני אישורו. 444סוקר את פרוטוקול  דורון:
 מורשים בלבד זה מכביד. 5לישי כמורשה חתימה בנוסף אליי ולמשה.  צריך להוסיף אדם ש

 . 444מבקש לאשר את פרוטוקול  משה. ל:
 .444המליאה מאשרת את פרוטוקול  החלטה:

 

 

 .2184אישור ביצוע רבעון רביעי ': בסעיף 
 

יו מבקש עכש 5192אישור תקציב ( ו5194בישיבת המליאה  הקודמת אישרנו את עדכון התקציב ) דורון:
 במליאה. 5194ביצוע רבעון רביעי לאשר 

 .אלא לדווח דו"חות הרבעוניים לא צריך לאשר ,סוקר את התקציב אלון:
-5199( הסכום הולך ופוחת, כי בשנים ₪  ןמיליו 9.52)כ  5192, וקוצץ שוב ב5194קוצץ ב  -מענק כללי 

 .ארנונה הנפתית גורעת לנו מהמענקהארנונה שלנו למשרד הפנים קבע ארנונה נפתית והשוואה בין  95
 בארנונה?התשלומים איך  משה. פ:

 ₪ אלפי  889בסך   5194וחוב של ₪ אלפי  868יש חוב ישן )בעיקר ארנונה( של כ  אלון:
 על איזו תקופה מדובר? יקי:

 .5194דצמבר -תק' ינואר אלון:
 ם.וקוד 5194קל יותר לגבות ממפעלים מאשר מתושבים.  החייבים הם משנת 

 במאזן המועצה החוב הישן  נמצא ברכוש? דורון:
 לא, במועצה הרישום הוא על בסיס מזומן. אלון:
 מה קורה עם חובות היסטוריים? יקי:

 יש כאלה עסקים שפשטו רגל ויש נוהל מסודר למחיקת חובות שיועבר לדיון והחלטה במליאה. דורון:
 ? מהתושבים באילו מהישובים יש גבייה ישירה יקי:

 זכאי.-בן שה. ל:מ
 יישוב, יש גבייה מלאה.הבגבייה ישירה מ משה. פ:
לא הוצגו בפנינו חובות הארנונה.  כדאי לקבל פירוט ממה מורכב החוב לפי חלוקה: בעלי בתים  אלישע:

 ומפעלים.
 אותם אנשים או אותם מפעלים?הם ם אהאם מדובר בסדרתיים? ה יששכר:
 יש כאלו שלא נמחקו. משה. ל:

ך יכול להיות שמפעלים חייבים? לא גובים? הרי לפי מה שאמרתם יש הרבה תשלום מרוכז אי אלי:
 מישובים.

 .5192חלק מזה נגבה בינואר  דורון:
 לאילו שנים נכנס תשלום החוב? יקי:

 .5192-וצ'קים ל 5194-באשראי זה עובר ל אלון:
 מסודר. רוב החובות נגבים בתחילת שנה.  נגיע לישיבה הבאה עם נוהל דורון:

 

 בקשה לפתרון מוקדם של הלוואות, האם יש לאשר במליאה? דורון:
 .צריךלא  ל: משה
 המדינה יכולה לפרוע עם קנס. אלון:
 .₪  מיליון 9.5 כ צמוד והחוב 2%ריבית ב ההלוואות  דורון:
 מהתקציב הולך למשכורות. 52% אלון:

 כולל פנסיה תקציבית. משה. ל:
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 כורות הרבנים?היכן משולמות מש אלישע:

 דרך המועצה הדתית. אלון:
 בשוטף כמה נשאר? יקי:

 .₪ף אל 911-אחרי עדכון כ משה. ל:
 המועצה סיימה באיזון. אלון:

 מסיים את הסקירה.
 

 .2184 4סקירה על דוח רבעון המליאה שמעה   החלטה:
 
 

 אישור קבלת הלוואות ומענקים.': גסעיף 
 

 .לתב"ריםסוקר את טבלת העברת הכספים  דורון:
 לפי הפירוט הבא:  91-9905192מ"י לחודשים  רהתקבלו כספים מ

 

חלף    הישוב

81/81 

חלף 

88/81 

 81% סה"כ

 שורקות

01% 

 מועצה

ירשם 

 בת.ב.ר.

 644 649 49 495 426 426 ניר גלים

 645 9422 912 9121 142 142 כרם ביבנה

 641 94512 9151 91512 91512 ---- בני דרום
 

 .אשר את הגדלת התב"רים הנ"ל לפי הטבלה המצורפתל  החלטה:
 
 

 לשיפוץ אולם ניר גלים. ₪ ף אל 011  -העברה מק.ע.פ. ': דסעיף 
 

מטוטו  41%.  ברובד התחרותיהבקשה מוגשת  הגשנו לטוטו בקשה לשיפוץ אולם הספורט בניר גלים דורון:
לאשר שיש לנו מקור להשלים ממקורות אחרים. כדי לקבל מהטוטו את הסיוע, אנו צריכים  61%-ו

אחרי ואם נקבל אישור מהטוטו  ק.ע.פ מ  644ש"ח לתב"ר ₪ ף אל 421 את העבודה ולכן צריך להעביר 
 .נעביר לדיון ואישור המליאה  ולהחלטה איזה חלק מהמימון ע"ח המועצה

לטובת  והגשנו את הבקשה מהטוטהבטיחותי והאקוסטי גרוע. האולם משמש את המתנ"ס. מצבו  משה. ל:
 אנו מחכים לטיפול ולאישור. שיפוצים כאלה.

 יששכר יתאר את הפעילות המתקיימת שם. כרגע המליאה לא צריכה לאשר סופית.
 ת.השנים האחרונו 92-ב של הפיס והטוטו  מבקש לקבל מידע מהספרים, לאן הלכו הכספים יקי:

נחשב לתקציב שוטף, כיוון שאנו . התקציב מבנים שונים הטוטו נתן לסעיפים כמו: שביל אופניים או משה. ל:
 אלש"ח מהפיס לפרוייקטים מגוונים. 211.-מקבלים סכום קבוע דל 

 .לאורך  זמן תהיה איזו שיטה בחלוקת הכספים בין הישובים,  אבל שלרעיון  אני לא מתנגד יקי:
אלש"ח לשימוש  211.- הסכום שלנו הוא. בין המועצות הפיס מחלק כספים ברשויות ויש מפתח חלוקה משה. ל:

בהתאם למגוון רחב של פרוייקטים שמכתיב מפעל הפיס, מעביר למשרד החינוך סכומים אחרים והם 
 מועברים לבניית מבנה חינוך דרך משרד החינוך.  מבחינתי זהו חלק מהתקציב הרגיל.

בדיוק רוייקט אמר כי הוא לא מציין לאיזה פ פיסכדאי לדייק. הרשות מחליטה למי לתת. מנכ"ל ה יקי:
 אלא נותן את הזכות למועצה לחלק.

זה יוצא מתקציב אחר במועצה. אנו מבקשים מהמליאה לאשר את שיפוץ פיס אם לא מתקציב ה משה. ל:
 האולם בניר גלים שמשמש את המתנ"ס. אם לדייק, המתנ"ס יקבל.  שורי הגישה, מחכים לאישור.

, במיוחד כשזה לא מחולק הן שיטתיות. כדאי לקבוע שיטאיך עוקבים? האם יש תוכנית חומש? הרי אי יקי:
 שווה.

 בניר גלים. מתפעל הרבה חוגיםהמתנ"ס  משה. ל:
 . מקדמים את הישוב הפחות מפותח.ישוב מפותח יקבל פחות

 מבקש שיהיה מסודר, אני לא יכול לעקוב כל שנה. שנה נכנס תקציב אבל לא נכנס לכולם. 92 יקי:
 התקציב הרגיל.חלק מ היום זה משה. ל:
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כדאי להקדיש ישיבה אחת לנושא כספים שמגיעים ממענקים ולא מתקציב המועצה. כדאי לקבוע  עמי. א:

 נוהל כדי ששום ישוב לא ירגיש נפגע.
השנים האחרונות שהייתה נהוגה פה היא שיטה טובה, אבל כדאי להקשיב לראש  91-השיטה ב דורון:

 כי הוא רואה את הדברים ולא משנה מהיכן הכסף.  המועצה 
 להערכתי, אנו מועצה קטנה, אנו נראה שהעסק יתיישר. 
 אנו מבקשים שקיפות משה. פ:

 )פונה לדורון( אני מציע לציין כהעדפה מתקנת. עמי:
 מבקש תמונה, תכנית חומש, שאלה שלא קיבלו כי הם מפותחים,  יקבלו עבור פרוייקט גדול. יקי:
 ההחלטה היא לא של ליבר. ההחלטה היא בשיקול דעת מקצועי של המתנ"ס, להם פעילות עניפה. כר:ישש

 ברמה העקורנית אני לא מתנגד לדרישה לשקיפות מלאה.
 כדאי להציג את הטבלה כדי שיהיה ברור לכולם. דוד:

 אלש"ח מהטוטו והשאר מתקציב המועצה. 511 משה. ל:
 אלש"ח ממקורות אחרים. 441ש"ח, אנו צריכים להשיג אל 551כדי לבקש בקשה של  דורון:

 .41% כי הטוטו נותן רק 
 אלש"ח. יתכן שנגיש לגורמים אחרים והם יוסיפו למימון. 421העברנו מק.ע.פ. ליעוד סך של 

 אם וכאשר נקבל מהטוטו אישור, נגיש למליאה את מרכיבי הסכום הסופי.
 תחרותי. ולמות שמתקיימים בהם אירועים מגרשים0ארק לזה שורי והוד בדקו את הנושא.  

אני מבין שמי שיזניח יקבל, אז אולי גם אני אזניח ואז אקבל. כך גם היה עם המקלטים. מבקש לקבוע  יקי:
 קריטריונים.

כים. לגבי המקלטים, זו הייתה המתנ"ס עובד שם ואני מבקש לאשר. חלק מהקריטריונים זה לפי הצר משה. ל:
 הוא עבר בכל ישוב.  ת פיקוד העורף.החלט

 הובטח שיפוץ מקלט אחד בכל ישוב.  משה. פ:
 .שיפוץ לפי הצורךלא, אלא  :למשה. 

אני הייתי מגדיר את כל העניין כ"יש צרכים".  ברגע שיש הזדמנות לקבל, זו הזדמנות להוציא פחות.  עמי:
 זהו צורך התורם לפרוייקטים של המועצה והמתנ"ס.

 וץ האולם בניר גלים מתקציב פיתוח ניר גלים?למה לא לוקחים לשיפ אלי:
 ילכו לפי הצרכים. םחלק לא גדול מהכספי ל:. משה

יכול להיות שכשיגיע הכסף,  אנו לא שוללים לבקש השלמות מסויימות מניר גלים. התכנית עדיין לא  דורון:
 מאושרת.

 האם מבחינת ספורט יש לך רשימת צרכים של כל ישוב? יקי:
 דע מה הצרכים כי אני מדבר עם כולם.אני יו ל:. משה
 איתי לא בדקת. יקי:
 שוב מזכיר כי עדיין לא אושרה הבקשה מהטוטו וזו גם החלטת המתנ"ס. :. למשה

 

 .לשיפוץ אולם ניר גלים ₪  ף אל 011 -פ. העברה מק.ע.המליאה מאשרת   החלטה:
 החלטה סופית תתקבל עם קבלת הכסף מהטוטו.

 
 

 סעיף י"א. 442וקול תיקון מפרוט': הסעיף 
 שנסגר בטעות. 608"ציוד וריהוט לביה"ס" במקום תב"ר   - 661לסגור תב"ר      

 

.  מבקש מחברי המליאה לאשר את 662ובמקומו צריך לסגור את תב"ר  649בטעות נסגר תב"ר  דורון:

 התיקון.

 שנסגר בטעות. 608במקום תב"ר  661סגירת תב"ר המליאה מאשרת את  החלטה:

 
 

 ישור מפתח לחלוקת סל מוניציפלי וכספי פיתוח לישובים.א': ויף סע
 

 .5192סקירת טבלת מפתח מוצע לחלוקת סל מוניציפלי לשנת 
 

 מה זה משוקלל? יששכר:
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ומה חלקו  41%ומכפילים ב)שנה קודמת( בודקים כל ישוב מה חלקו באחוזים בסך תשלומי הארנונה  :דורון

ומחברים את שני המספרים וזה  61%במועצה ומכפילים ב ת()בסוף שנה קודמ בסך האוכלוסיה

 .ממוצע משוקלל שהוא הבסיס לתקציבים שמועברים ליישובים
 

 )מצורף( מאשרים את המפתח החלטה:
 
 

 סל מוניציפלי לישובים.': זסעיף 
 

 .5192-ב₪ סוקר את טבלת סל השירותים המוניציפליים באלפי  דורון:
 אלש"ח. 946  -העברה מהג"א למקלטים 

 

 )מצורף( 2181ציפלי לשנת יאושר הסל המונ:  החלטה
 
 

 כספי פיתוח לישובים.': חסעיף 
 

 .5192מק.ע.פ. לשנת ₪ מיליון  4סוקר את טבלת הצעה להקצבת  דורון:
 עובר עכשיו לישובים ויתרה עפ"י החלטת ראש המועצה לפי צרכים. 5.2

שה מסודרת יש בקאם רק כדאי להעביר לפי הצורך י לגבי העברה מכספי פיתוח להגדלת סל מונציפל אלי:
 .ע"י הועד המקומי

 עדים צריכים לפנות ולבקש.וה דוד:
 אם חברי המליאה לא מחליטים,  למה להעלות במליאה? יששכר:

 כי זה הליך פורמלי. דוד:
 רק אם יבקשו.הגדלה מסכים עם אלי, שיקבלו  משה. ל:

 
 למוניציפלי והשאר לפיתוח.₪ ף לא 941בניר גלים ביקשו להעביר  דורון:

אני מבקש לעכב עד שאברר מה זה, עד שתתבצע בדיקה. גם תושבים אחרים מבקשים לדעת מה קורה  יששכר:
 עם התקציב המוניציפלי.

 ישבתי עם יאיר סלומון והוא הקטין את סכום הבקשה. דורון:
מליאה הבאה מידה והועד יתעקש בוב בלי ההעברות בניר גליםלפיתוח ₪ אלף  214-אנו נאשר את ה משה. ל:

 נחליט. כרגע נדחה, אבל לא את הסכום הבסיסי.
 ?למה ליששכר יש את האפשרות להחליט ולא גם לשאר התושבים דוד:

 כי הוא נבחר לנציג במליאה. משה. ל:
לחברי המליאה יש אחריות כלפי המועצה.  הם צריכים לייצג את המועצה ולא את התושבים. אני 

 ם יששכר. מסכים ע
 עקרונית, המליאה יכולה שלא לאשר זאת.  כדאי לאשר במליאה הבאה עד לבדיקה של יששכר.

 נושא שירותי דת,  סל המועצה הדתית.  היה תקציב בתיכנ"ס,  האם יש טבלה? יקי:
 אני חדש.  אני צריך עדיין ללמוד את הנושא. דורון:

 י.התקציב מבחינתי מאוחד.  הכל מחולק סימטר משה. ל:
 .המועצה הדתית בניגוד לאלחנן, אני לא גזבר דורון:

 

 מאשרים את כספי הפיתוח לישובים על פי הסכום הבסיסי ללא העברה לסל מונציפלי בנ"ג ובב"ז החלטה:
 במידה והועדים ירצו בכל זאת נביא לדיון במליאה הבאה. 

 
 
 קבלת פרס ניהול תקין.סעיף ט': 

 

 תקין ביום א' האחרון. המועצה קיבלה פרס ניהול :דורון
 מועצות האזוריותעיריות והכנס של ה :ל .משה
 91.4.92-עובד משק של גבעת וושינגטון, יאיר יוסף, יקבל בהאולפנה בג"ו קיבלה את פרס החינוך ו יקי:

 .מצטיין נשיא -פרס חינוך 
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 ליבר. רחל שפרון, משהיה"ס היסודי עמיח"י: דורון לוז, מורשה חתימה חדש לב': יסעיף 
 

 אלחנן פרש לגמלאות. היו מורשי חתימה לביה"ס עמיח"י.בעבר אלחנן ורחל שפרון  :דורון
 המורשים שיבחרו:   משה ליבר, דורון לוז ורחל שפרון.  

 

 כי משה ליבר, דורון לוז ורחל שפרון יהיו מורשי החתימה של ביה"ס עמיח"י.המליאה מאשרת  החלטה:

 

 

 שונות.: י"אסעיף 
 

 אנו צריכים להחליט על ימים ושעות קבועים לישיבות המליאה הבאות. משה. ל:

 תאריכים ישלחו בהקדם. דורון:

 כימים והשעות בהם יתקיימו ישיבות המליאה של , 84:11המליאה מחליטה על ימי ג' בשעה   החלטה:

 המועצה.  

 

 
 
 
 
 

 הדס אברהם.  רשמת:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אני מאשר,   
 
 
 משה ליבר    
 הראש המועצ  


