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סעיף א' -אישור פרוטוקול 459
דורוןסוקרבפניחבריהמליאהאתפרוטוקול459מתאריך .23.2.16
החלטה:המליאהמאשרתאתפרוטוקול .459

סעיף ב' -הקמת בית ספר יסודי חדש
משה.ל:ביה"סהיסודיעמיחימונהמעל 500תלמידיםולפיצפיקליטתהתושביםבשניםהקרובותיהיה
צורךבכתהרביעית.נבדקהאופציהלקבלשטחנוסףמקבוצתיבנהעבורביה"סשלאהצליחה.בכלמקרה
ביתהספרגדולולאנכוןלהגדילו .
ביתספרנעםיבנהאינויכוללקבלאתילדיהחבלבשנההקרובהמהסיבהשאיןלומקוםפיסילכך.בשנים
האחרונות המועצה הצליחה להתמודד עם קשיי הקליטה לבי"ס נעם יבנה אך השנה כנראה שלא תהיה
אופציהכזו.גםראשהעירגובאריאינומוכןלעזורבמצבהקיים .
סיבותאלוהובילולחשיבהכיישלהקיםבי"סתורניבנוההרצוג .
נערכה פגישה עם ההורים והתחושות היו קשות .הודענו כי נמשיך לפעול למען פתיחת כתה בבי"ס נעם
יבנה,אךעלינולהיערךלכךשיתכןוהעניןלאיתאפשר .
אדריכלכברעובדעלתכניותלהתאמתהמקוםלמטרהזו .
להמן:האםאנועריםלמציאותבהנצטרךמקוםגדוליותרלהקמתביה"ס? 
משה.ל :אנו מאמינים כי יהיו ילדים מעמיח"י שיעברו לביה"ס החדש ולדעתנו יש מקום לפתיחת בי"ס
צומח.שנהראשונהכיתותא'ולאחרמכןנדאגלבנותעלשטחיםסמוכים .
יקי:האםישמקוםפיסיעתידילהרחבתביה"ס? 
משה.ל:ישנםעוד4דונמיםשיכוליםלשמשלביה"ס.נפנהלישוביםנירגליםובנידרוםבנושאזה .
יקי:האםישמספיקכיתותלמהלך? 

משה.ל:כרגעקבלנו3כיתותואנועובדיםעםאדריכללהתאמות .
יקי:מיינהלאתביה"ס? 
דורון:זהובי"סעםסמלנפרדויהיהלוצוותניהולבפניעצמו .
יקי:אוליכדאילחשובכיבשנההראשונהנפעילאתביה"סכזרועשלבי"סנעםיבנה .

סעיף ג'-דיווחים
 דורון-במכרזלשירותיהנה"חשנערךלאחרונה,זכתהחברתמרגד.
 משה-בשניםהאחרונותפרסניהולתקיןהיהמלווהבפרסכספיוהואהיההמקורלחלוקתהמלגות.זו
השנההשניהבההופסקהפרסהכספי.לאורהצמצומיםשנערכיםברשות,השנהלאיחולקומלגות.

סעיף ד'-אישור תקציב מתנ"ס חבל יבנה 2016
עדימנהלתהמתנ"ס,סוקרתאתתקציבהמתנ"סלשנת.2016התקציבנבנהעודבתקופתושלמנהל
המתנ"סהקודםהזמני,אביסולימני.זוהיהפעםהראשונהבהמוצגתקציבהמתנ"סבמליאההיות
והמתנ"סהפךלעמותהמעיןעירונית.בעברהמתנ"סקיבלתקציבדרךתמיכות .
חוגים:ישנהפעילותגדולהבתחוםזה.מתוכנןתקןשלחצימשרהלרכזחוגיםקייטנות .
יקי:אםרווחהקייטנותהואגדול,מדועלאלהוזילעלויותלתושביםבתשלוםלקייטנות? 
עדי:ההכנסותהללוהןשמאפשרותפעילויותנוספותאחרותובעיקרבמקומותשהםגרעונייםבאופןקבוע .
משה.פ:מדועהגילהרךנחשבלמנועצמיחהלעומתתחוםהנוערשנחשבלגרעוני? 
עדי:בגילהרךאנוגוביםתשלוםעבורהמסגרותלעומתתחוםהנוערשהואאינוממומן .
משה.פ:מהיצורתהפעילותשלתכנית ?360
עדי:התכניתפועלתבכלישובבאופןפרטני .
איתי:ההשקעהאינהשוויוניתביןהישובים .
משה.ל:ישנםישוביםבהםישלהשקיעיותרוהמועצהתפעלבמקומותאלהבהתאםלצורך .
החלטה :המליאה מאשרת את תקציב המתנ"ס לשנת (.2016מצורף)

סעיף ה' -אישור תקציב המועצה הדתית
תקציבהמועצההדתיתלשנת2016הוא2,170,452.₪השתתפותהמועצהבתקציבהמועצההדתית
הוא496,667₪.סלהמועצההדתיתלישוביםבסך450אלף₪מתחלקביןהישוביםלפימס'התושבים .
החלטה :המליאה מאשרת את השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית לשנת  2016ואת תקציב
המועצה הדתית לשנת .2016
סעיף ו' -אישור הסכם ביוב עם מי יבנה
משה.ל:כברזמןרבשאנומנהליםמשאומתןעםעירייתיבנהומייבנהבחיבורביובבןזכאילמט"שיבנה.
הוסכםכיבמשך11.5שניםהמועצהלאתשלםעבורטיהורהמיםבתמורהלהעברתמט"שבןזכאילמי
יבנה.כמובןשהתושביםיחויבועלההולכהעדלנקודתהחיבורלמייבנה 
יקי:מדועיבנהצריכהאתהחיבורלבןזכאי? 
משה.ל:תחנותהשאיבההפריעולהםבפיתוחהשכונההירוקה .
דוד.ל:מיעושהאתהחיבורים? 
משה.ל:מייבנה .
דוד.ל:האםנבדקההאופציהשלחיבורנירגליםובנידרוםלמייבנה? 
משה.ל:האופציהנבדקהוכרגעהיאאינהאפשרי.נמשיךבמקביללבדוקאתהנושא .
החלטה :המליאה מאשרת את הסכם מי יבנה עם המועצה האזורית חבל יבנה בנושא חיבור ביוב בן זכאי
לעיר יבנה.


סעיף ז' -מינוי אלה שרעבי כממונה על מניעת הטרדה מינית
הרשותמחויבתלמנותממונהלמניעתהטרדותמיניות.המועצהממליצהעלהגב'אלהשרעבי .
החלטה :המליאה מאשרת את מנויה של הגב' אלה שרעבי לממונה למניעת הטרדות מיניות.

סעיף ח' -אישור תקציבי ועד מקומי כרם ביבנה
דורון:כרםביבנההגישהאתתקציבהועדע"ס379,000₪לשנת .2016
החלטה :המליאה מאשרת את תקציב ועד מקומי של הישוב כרם ביבנה לשנת .2016

סעיף ט' -אישור תקציב תמיכות 2016
דורון:סוקראתרשימתמקבליהתמיכות. 
איתי:מצייןכילדעתואיןלקצץבתמיכותוישלהשוותביןכלעמותותהחסדלחלוקתמזון.ישלקצץ
במקומותאחרים .
דורון:ישלהזכירכיהישוביםשלנומתוקצביםבמסמוניציפלי,מעברלתמיכות .
משה.ל:איןדרךלקצץמבלילפגוע.אםלאנקצץבתמיכותאזיניאלץלקצץבדבריםשיפגעוישירות
בתושביםכמוהסעותואתזהאנימבקשלמנוע .
משה.פ:האםמרכזהיוםמקבלתקציבנוסףבנוסףלתמיכות? 
משה.ל:לא.הםמתוקצביםרקדרךהתמיכות .
יקי:לדעתי,כדאילחשובאיךניתןלהשוותביןהתמיכהשלחסדיעיריתלידיששכרויצחק? 
משה.ל:איןהתנגדות .
דורון:ישלכנסאתועדתהתמיכותעלמנתלהגדילאתהיקףהתמיכות.אםזהלאיצליחהועלתה
האפשרותלהפחיתאחוזמכלגוףנתמךולהשוותביןהעמותותשדוברו .
החלטה :המליאה מבקשת להעלות את היקף התמיכה ליד יששכר ויצחק שתהיה זהה לעמותת חסדי
עירית על סך  ₪ 23,000ומאשרת את התמיכות לשנת  .2016מצורף דוח התמיכות 
סעיף י -אישור תב"רים והלוואה
תברים-
.1
 oהגדלתתב"ר545"פיתוחתשתיותציבוריות"ב500אלף₪מק.ע.פ-מאושר.
o

הגדלתתב"ר-628שיפוציםוהשקעותבמוסדותחינוך–50,000מק.ע.פ-.מאושר.

o

הגדלתתב"ר631-מתקניחוץבישוביהמועצה₪110,000מק.ע.פ-.מאושר.

o

הגדלתתב"ר682השמשתמועדוןכרםביבנהכגןזמניב1,022.4₪-ק.ע.פ-מאושר.

o

פתיחתתב"ר700פיתוחתשתיותציבוריותברחביהמועצה100,000₪מק.ע.פ-מאושר.

o

פתיחתתב"ר701מגרשיםמתקניספורטבישוביהמועצה60,000₪מק.ע.פ-מאושר.

o

פתיחתתב"רשיפוץוציודבגניילדים100,000מק.ע.פ-מאושר.

o

הגדלתתב"ר680תכנוןוהקמתמט"שב"דונ"ג7.6מליון₪מקורות6מליון₪הלוואה
מסחרית(כאשריאושרע"ימשרדהפנים)1.6מליון₪מק.ע.פ-המליאה מאשרת קבלת
ההלוואה מהבנק שיתן בתנאים מיטביים ואת הגדלת התב"ר.

o

התקבלוכספיםמרשותמקרקעיישראל12/15ו1-2/16כחלףהיטלהשבחה,עלהנהוגבמועצה
(בינתיים)90%מועברלזכות(אוחובה)עבודותפיתוחבישוביםבגינםהתקבלונגרעהכסף-
מאושר.



 90%מועצה

ירשם
בת.ב.ר.

הישוב
ניר גלים

 352

 352

 352

1,056₪ 

106₪ 

₪ 950

643

בני דרום



 2,180

 65,045

67,225₪ 

6,723₪ 

₪ 60,502

640

כרם יבנה

 966

 966

 966

2,898₪ 

290₪ 

₪2,608

642



 12,068



12,068₪ 

₪1,207 

₪ 10,861

646

 129



 103

232₪ 

23₪ 

₪ 209

662

 5,392

 5,392

 5,392

16,176₪ 

1,618₪ 

₪ 14,558

ק.ע.פ

6,839₪  ₪ 20,958  ₪ 71,858

₪ 99,655 



בית גמליאל
בן זכאי
מ .אזורית
סך הכל

חלף
12/15

חלף 1/16

חלף 1/16

 10%שורקות

סה"כ
לישוב


סעיף יא -תיקון פרוטוקול 458
קיבלנוהערהממשרדהפניםשגריעתעבודותהפיתוחביבנהשנדונהבמליאה,458לאנרשםשהבקשה
אושרה 
מצורףתיקוןהפרוטוקול 
הקטנה והגדלת תברים של ע2פ ישובים לפי תקבולים והחזרים ר2מ2י 2
3.21
התקבלו כספים מרשות מקרקעי ישראל  33/35כחלף היטל השבחה  ,על הנהוג במועצה
(בינתיים)  90%מועבר לזכות (או חובה) עבודות פיתוח בישובים בגינם התקבל ונגרע
הכסף2
ירשם בת2ב2ר2
 90%מועצה
 30%שורקות
חלף 33/35
הישוב
ניר גלים

393,833

₪ 39,383

₪ 37.,610

641

כרם יבנה

966

₪ 97

₪ 889

64.

מ 2אזורית

6,753

₪ 675

₪ 6,076

ק2ע2פ

()93,588

644

קבוצת יבנה

()303,764

)(10,176

ניתן הסבר על התשלום לבועז מקלר שמצא את הסכומים שלא התקבלו במועצה (חלף היטל
השבחה)2
החלטה :המליאה אישרה את התיקון.

רשמה:אלהשרעבי 

אני מאשר,
משה ליבר
ראש המועצה

