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 461אישור פרוטוקול  -סעיף א'

.461דורוןסוקרבפניהמליאהאתהפרוטוקול

 .461החלטה: המליאה מאשרת פרוטוקול 



 2015דוחות כספיים מועצה  -סעיף ב'

 הרו"ח חברי בפני הכספי הדו"ח את מצגת ע"י סוקר לאורמליאה.אלון המליאה חברי מקרב שאלות הועלו

הממצאים.

נותנתלישובים?מיליוןהש"חשהמועצהסכוםיקי:איךבאלידיביטוי

.יועדוספיציפיתדורון:זהעדייןלאנרשםהיותוהכספיםעדייןלא

משה.פ.:מדועשכרהפנסיונריםנחשבכתקציבלארגיל?

אלון:אלוהנחיותמשרדהפנים.

:האםיהיוחובותאבודים?יקי

דורון:אכן.

?תושביםאלישע:האםהחובותהםגםשל

הרובהגדולמשלם.ישמס'מפעליםאשראנואיתםבמשאומתןלגביהרובישנים.תושביםדורון:ישנםחובותשל

חיוביהארנונהשלהם.

משה.ל.:ישנםמפעליםשפשטואתהרגלועדייןלאמחקנואתהחובותשלהם.

 .2015החלטה: המליאה מאשרת את הדוחות הכספיים של המועצה לשנת 



 
 

 



 2016דו"ח רבעוני ראשון  -סעיף ג'

.2016אלוןסוקרבפניהמליאהאתהדו"חהרבעוניהראשוןשלהמועצהלשנתרו"ח

 2016החלטה: המליאה מאשרת את הדו"ח הרבעוני הראשון של המועצה לשנת 



 2015ית ח כספי מועצה דת"דו-סעיף ד'

הבהרהסוקרבפניהמליאהאתהדו"חבעזרתמצגת.הועלושאלותרו"חאלון

יקי:מימשלםאתתשלוםהרבניםוהבלניות?

דתמעביראתתשלומיהשכר.לשירותידורון:המשרד

ע"י שאלה נשאלה דורון: לעיון: המליאה של החומרים שנשלחו לאחר במייל, פרץ משה סעיף מהפעולותלגבי

.כיביםשלסעיףזההמר

דורוןמסביר:

 מיניאירועיםנקודתיים.השנההמיםהועברחזרהחזקנוגינון,מיםוכלברתבע-נ"גוב,דהעלמיןתחזוקתבית

 שלגינוןואחזקהנקודתית.הלישוביםונשארנורקעםתחזוק

 ח.ש"30,000-מתוקצבבכ-כוללבןזכאי 

 ש"ח.30,000-מתוקצבבכ-כולליוםהשישי 

 אקראייםשטופלובמהלךהשנהכמותיקוניעירובםאירועי 

 2015הדוח הכספי מועצה דתית  החלטה: המליאה מאשרת את 



 2015דו"ח כספי חברה לפיתוח  -סעיף ה'

אלוןסוקראתהדו"חהכספיבפניחבריהמליאה.מדוברעלחברהותיקהשבשניםהאחרונותפעילהבעיקררו"ח

בנושאהמים.

איךחברהכזויכולהלהפסיד?אלי:

כאשרההכנסותממיםיותרקטנותמהגביהומההוצאותשהמועצהמחייבתאתהחברה)שרותימשרדועוד(משה.ל:

 2015החלטה: המליאה מאשרת את הדוח הכספי חברה לפיתוח 



 כולל העלאת ארנונה חריגה 2017אישור צו ארנונה לשנת   -סעיף ו'

אנומבקשיםלאשרהעלאהחריגהשל1.77%רהעלאהשלדורון:משרדהפניםאיש (1.77%)כולל7.5%בארנונה.

בחלקמהסיווגים.האישוריכנסלתוקףרקלאחראישורמשרדהפניםוהאוצר.

 כולל העלאה חריגה בחלק מהסיווגים. 2017ארנונה לשנת הצו  המליאה מאשרת אתהחלטה: 

מצ"בצוארנונה.

 

 ניר גלים, בני דרום ובית גמליאל -ועדים מקומיים 2017צו ארנונה -ז'סעיף 

.לפיהחוק,2017הישוביםנירגלים,בנידרוםוביתגמליאלהגישולאישורהמליאהאתצוהארנונהלשנתדורון:

החלטותהועדיםהוצגובפניהמליאהמתעריףהארנונה.30%מותרלגבותעד

.₪10.80:וביתגמליאלתעריףבנידרום

.₪10.45תעריףנירגלים:

 של הישובים ניר גלים, בני דרום ובית גמליאל 2017החלטה: המליאה מאשרת את צו הארנונה לשנת 

 



 
 

 

 

 אישור נוהל קיים במדידת בתים יותר מקומה אחת  -'זסעיף 

בצוהמיסיםשלבתחילתושלסקרהמדידותברשותנדונההסוגיהלגביהפחתתחללהמדרגותבתוךהבית.דורון:

התבררכיכלרשותנוהגתשערכנוהרשותלאמופיעהההפחתה,אךהיהנוהגברשותלהפחיתאתהחלל.בבדיקה

מ"רבגיןחללהמדרגות.7לאחרבחינתהנושאהוחלטעלהורדהאחידהשלבצורהאחרת.

 .בקומה אחת הביתמ"ר עבור חלל המדרגות בתוך  7החלטה: המליאה מאשרת את ההורדה האחידה של 



 אישור תב"רים -ח'סעיף 

 -תברים .1

o אושר-מקרןעבודותפיתוח₪אלף100מועדוןנוערביתגמליאל-707פתיחתתב"ר 
o אושר-משרדהחינוך.₪210,000–תכנוןוהקמתביתספרחדש-704הגדלתתב"ר 
o אושר-.פמק.ע₪788,133.45בנייתמעוןבבנידרוםב-634הגדלתתב"ר 
o אושר-מק.ע.פ₪534,625.09מעוןבבןזכאיב-635הגדלתתב"ר 
o אושר-מק.ע.פ₪90,000–שיפוץותוספתחדריםבמבנההמועצה–708פתיחתתב"ר 
o אושר-מק.ע.פ-₪619גןמשחקיםנוההרצוג–685הגדלתתב"ר 
o שראו-מק.ע.פ₪16,829רכבלהסעתתלמידים–673הגדלתתב"ר 
o אושר-מק.ע.פ5,838.04-ממ"מלמעוןג.ושינגטון–670הגדלתתב"ר 
o אושר-השמשתמועדוןלגןבכרםביבנה–682סגירתתב"ר 
o ממשרד22,000מקורות:₪.44,000גינוןושימורעציםבביתהספרהיסודי,–709פתיחתתב"ר

 שראו-מתקציביביתהספר₪11,000מק.ע.פו₪11.000החקלאותו
o אושר-מתקציבמשרדהחינוך-₪70,000-כתהיבילהבביתהספרעמיחי–710פתיחתתב"ר 
o 88%כחלףהיטלהשבחה,עלהנהוגבמועצה3-4/16התקבלוכספיםמרשותמקרקעיישראל

-מועברלזכות)אוחובה(עבודותפיתוחבישוביםבגינםהתקבלהכסף.


חלף    הישוב

03/16 

חלף   

04/16 

ירשם  מועצה 88% שורקות 12% סה"כ לישוב

 בת.ב.ר.

 643 ₪  ניר גלים

 640 ₪  1,913₪261₪2,1742,174 בני דרום

 642 ₪ 5,745₪783₪6,5286,528 קבוצת יבנה

 646 ₪  1,913₪261₪2,1742,174 בית גמליאל

 662 ₪  בן זכאי

 ק.ע.פ ₪  11,824₪1,612₪13,4368,0445,392 מ. אזורית

  ₪2917₪₪ 18,920₪5,392 סך הכל


 "ב.החלטה: המליאה מאשרת את התברים המצ

אנימאשר,

משהליבר

 ראשהמועצה

 רשמה: אלה שרעבי


