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 546אישור פרוטוקול  א.

 .465 סוקר בפני חברי המליאה את פרוטוקול :דורון

 .465ליאה מאשרת את פרוטוקול המ -החלטה

 

 )רצ"ב מצגת(  2017תקציב  ב. 

 ונים נוספים במשך השנה. התקציב מפורט יותר לעומת שנים קודמות ויהיו עדכ דורון:

 )רצ"ב המצגת(. 2016 -בהשוואה ל 2017סוקר את תקציב  אלון:
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 בעניין הארנונה הוא  2017היעד לשנת : איזון השירותים מארנונה וכספי ממשלה

כמו כן, מסקר המדידות ) מתוספת ארנונה כתוצאה₪ מיליון  2 -וגבוה בכ 27,000,000

 (. 5% -אושרה עלייה לתעשייה של כ

  :( שנקבע לאחרונה לא מביא 4במגמת צמצום. המעמד הסוציואקונומי )דרוג מענקים

 אותנו לקבלת מענקי איזון. 

 :אשפה. החל גידול בהוצאות פינוי  פינוי אשפה 

 :בהכנסות ובהוצאות, בעיקר בשירותי ₪ מיליון  3של  תוספת שירותים ממלכתיים

 השתנה. כגון הקמת בית ספר חדש ועוד. רק הנפח  -החינוך 

 :לא בשליטתנו, הנפח גדל.  שירותי רווחה 

 :בעיקר בשל העובדה שנגמרה הקרן בבן זכאי. החוב ₪ אלף  600חוסר של כ  ביוב

 ייפרע מחלף היטל השבחה שהם אמורים לקבל בגין השכונה הירוקה שבעיר יבנה. 

 :המועצה איזנה את התקציב בשנים קודמות מקרן  תקבולים ותשלומים לא רגילים

 250,000עבודות פיתוח. המטרה השנה לצמצם את השימוש בכספי הקרן ולנצל ממנה ל

 בלבד. ₪ 

 ₪.מיליון  1.8שירותים מקומיים עלו הוצאות בגין 

 :וכן ₪( מליון  1הוצאות השכר גדלו בשל גדילה במצבת העובדים  ) הוצאות שכר

 7. נוספו עובדים 115תקן כוח האדם עומד על ₪ (.  800,000בגלל הסכמי שכר )

 במחלקת החינוך. מאוישותמשרות שרובן 

 

 -מתקציב )הוצאות 25%אבל רק  של המועצה יוצא על חינוךברוטו מתקציב ה 50% דורון: 

 הכנסות(

 המליאה מתבקשת לאשר:

 ₪  52,336,000בסך  2017תקציב  -

 עובדים.  115תקן כוח אדם:  -

 מסגרת לקרן לעבודות פיתו -

 המליאה אישרה פה אחד.
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 מצורף  2016 -3ו"ח רבעוני . דג

אלון סקר לפני חברי המליאה את המצב הכספי של המועצה, הן בתקציב השוטף והן ביתרות 

הכספיות שנצברו בקרנות שונות לממן הן את   תרות הכספיםהכספים, המועצה משתמשת בי

 המועצה. ביישובימואץ התקציב השוטף והן את הפיתוח ה

 נקודות להדגשה:

 1,000,000אולם בפועל משכנו רק מהקרן לעבודות פיתוח ₪  1,567,000 יכולנו למשוך 

 .₪ 

 :גדולות מהתקציב, אבל זה כמעט לא התבטא בעודף כי גם ההוצאות  הכנסותה גבייה

 היו בהתאם.  ו גדלו

עם סכום חובות העומד על ₪  ליון ימ 1.7עם חוב ארנונה בסך  2016את התחלנו  -

 , רובם חובות ישנים שמטופלים משפטית ומינהלית₪ מיליון   1.8

 יותר משנה שעברה. ₪ מיליון  1וגבינו ₪ מיליון  19גבייה שוטפת: הוצאות חייבים   -

 

 האצלה מחדש לוועדים המקומיים. ד

 1958לחוק המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ה'תשי"ח  132מכוח סמכותה על פי סעיף 

דים המקומיים את הסמכויות כדלקמן וזאת בהמשך להאצלה ועומחליטה המועצה להאציל ל

 הקיימת.

בית רבן וכרם  , קבוצת יבנה , : בית גמליאל, בן זכאי, בני דרום, ניר גלים לוועדים המקומיים

 ביבנה

שירותים ותרבות, שירותי שמירה,  פינוי גזם, תאורת רחובות, גינון,  יואצלו הסמכויות הבאות:

 . קהילתיים

 : בן זכאי, בני דרום, ניר גלים,  קבוצת יבנה , בית רבן וכרם ביבנה המקומייםלוועדים 

 שירותי ביוב. יואצלו הסמכויות הבאות:

 .ביבנה וכרם רבן בית,  יבנה קבוצת,  גלים ניר, דרום בני, גמליאל בית : המקומיים לוועדים

 כחוק גביית מיסים, גביית ריבית פיגורים והצמדה :הבאות הסמכויות יואצלו

 האצלת סמכויות אושרה
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אנו מנסים לטפל בעניין איסוף הגזם באופן יעיל יותר. היישובים מתקשים לטפל בכך  משה:

 בעצמם. השנה נבצע פיילוט ביישוב אחד או שניים ונסיק מסקנות בהתאם.

 

 תברי"ם .ז

 אושר -ממשרד התחבורה ₪   2,531,108הגדלה ב  -שיפוץ כבישים בבן זכאי -676תב"ר  .1

לצורך שכירת יועצים  למעורבות והתנגדויות לכבישים , התנייות  -715חת תב"ר פתי .2

 -ותב"עות באזור )הגדלת יבנה והגדלת אשדוד( שיוצרים לנו בעיות תחבורתיות

 אושר- מק.ע.פ₪   120,000

ולא  644כספי קבוצת יבנה עוברים לתב"ר   464תיקון טבלה מצורפת מישיבת מליאה  .3

 בפרוטוקול המליאה כפי שנכתב בטעות 642

חלף    הישוב

07/16 

חלף   

08/16 

 88% שורקות 12% סה"כ

 מועצה

ירשם 

 בת.ב.ר.

קבוצת 

 יבנה

 642 ₪  4402 ₪  600 ש"ח 5,002  5,002

 642 ₪  1,697 ₪  231 ₪  1,928 964 964 כרם ביבנה

 אושר

o 4    פי כחלף היטל השבחה , על  9-10/16. התקבלו כספים מרשות מקרקעי ישראל
או מועבר לזכות )או חובה( עבודות פיתוח בישובים בגינם התקבל  88%הנהוג במועצה  

 נגרע הכסף.
חלף    הישוב

09/16 

חלף   

10/16 

סה"כ 

 לישוב

ירשם  מועצה 88% שורקות 12%

 בת.ב.ר.

 643 ₪  618 ₪  84 ש"ח 702 351 351 ניר גלים

 640 ₪  2,218 ₪   302 ₪   2,520  2,520 בני דרום

 642  ₪  ₪     קבוצת יבנה

 646 ₪   ₪    בית גמליאל

 642 ₪  1,697 ₪  231 ₪  1,928 964 964 כרם יבנה

 662 ₪  ₪  ₪    בן זכאי

 ק.ע.פ ₪   7,950 ₪   1,084 ₪   9,034 5,330 3,704 מ. אזורית

   ₪  3,065 ₪  ₪  6,645 ₪ 7,539 סך הכל

 אושר
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 שונות: .ח

 .מתמיד"ה גיבוש למתנדבי שבת"איתי: מעלה את נושא 

 ול.פמשה.ל: הנושא נמצא על שולחני בטי

 אני מאשר,     
    

 ליברמשה     
 ראש המועצה   

 משה ליבררשם: 


