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 גזרמועצה אזורית 
 194מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 22.22.2229, טתשס" שבטב ח"כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -   ניב יוסיפיאןמר 
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 מועצה תחבר -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -   פלג יהואמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר 
 מועצה תחבר -  מאיה הימן גב'

 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דוד כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
  חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 

 חבר מועצה -  תמיר ארזר מ
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה -   חגי דבירמר 

 
 

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר   :חסרים
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר     

 חבר מועצה -  יוסף אברמוביץמר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 

 
  

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד   נוכחים:
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
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 קובץ החלטות

הוספת סעיף לסדר היום: אישור חשבון בנק למענקי מפעל : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .הפיס

 

 844+  844ליאה אישור פרוטוקולים של ישיבות מ .1

 

 .149-ו 144ברוב קולות את הפרוטוקולים של ישיבות המליאה : הוחלט לאשר החלטה

 .144עם שינויים לגבי סתריה ופדיה במליאה 

 .4נמנע: 

 

 מינוי ועדות מועצה. .7

 

מר פטר וייס, חברים: מר  –את הרכב ועדת הנהלה: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

אנגלמן, מר דוד כהן, מר ישראל כהן, מר דן שושני, מר יוסי )ג'ו( לוי,  יובל אנוך, מר מתניהו

מר אבי אביטל, מר יואב אייזנברג, מר יוסי כחלון, מר הנרי אלוש, מר משה סויסה, גב' 

 מאיה הימן, מר ראובן ביטן, מר יששכר אורן, מר יוסף אברמוביץ', מר בצלאל בוכריס.

 

מר פטר וייס, חברים: מר  –הרכב ועדת כספים: יו"ר ברוב קולות את : הוחלט לאשר החלטה

יובל אנוך, מר מתניהו אנגלמן, מר יוסי )ג'ו( לוי, מר משה סויסה, מר שי אגמון, מר דן 

שושני, מר ניב יוסיפון, מר הנרי אלוש, מר יוסי כחלון, מר חגי דביר, מר יהוא פלג, גב' מאיה 

 הימן. 

 מר תמיר ארז לא השתתף בהצבעה.

 

מר תמיר ארז, חברים: מר  –הרכב ועדת ביקורת: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את ההחלט

 ויקטור חמני, מר אמיר תואר, מר דוד כהן. 
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מר יוסי )ג'ו( לוי, ממלא  –הרכב ועדת מכרזים: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

, מר יהוא פלג, מר ראובן ביטן, חברים: מר אבי אביטל, מר תמיר ארז –מקום יו"ר הוועדה 

 מר יוסף אברמוביץ' )אברשה(. 

 

מר יובל אנוך, חברים: מר  –הרכב ועדת ביטחון: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 –בית עוזיאל, מר מתניה שנהב  –נצר סרני, מר ניסים אשכנזי  –דוד כהן, מר דני סרבי 

 שעלבים.  

 

מר ראובן ביטן, חברים: מר  –דת חקלאות: יו"ר הרכב וע: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 –נצר סרני, יהודה גבאי  –יוסי כחלון, מר דן שושני, מר יששכר אורן, מר אברהם ניצני 

 אגודת סיידון גזר.  –גני יוחנן, איתן סהר  –מצליח, ישראל שרון 

 

ים: מר מר ניסים מימון, חבר –הרכב ועדת הנחות: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 מנהלת מחלקת הרווחה, מר הנרי אלוש.  –מר דוד גמליאל, עו"ד חן סומך, גב' דרורה אגמון 

 

מר יובל אנוך,  –הרכב ועדת שימור אתרים: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

גני  –חברים: מזכיר המועצה, מר חגי דביר, גב' מאיה הימן, גב' רותי גליקמן, מר אלון שביט 

 הדר.

 

מר שי אגמון,  –הרכב ועדת תרבות נוער וספורט: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את טההחל

נוף  –חברים: גב' רותי גליקמן, מר יהוא פלג, מר דוד כהן, מר משה אבן, גב' ציפי דינר 

 איילון.
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מר פטר וייס, חברים: מר  –הרכב ועדת מלגות: יו"ר : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 מאיה המן, מר שי אגמון, מר תמיר ארז.  בצלאל בוכריס, גב'

 

מר ישראל ליבוביץ', חברים:  –הרכב ועדת דת: יו"ר את  ברוב קולות: הוחלט לאשר החלטה

 –בית חשמונאי, מר מנחם במברגר  –מר יובל אנוך, מר ויקטור חמני, מר יצחק עמיר 

 שעלבים, מר ישראל כהן, מר ניסים מימון. 

 נמנע: מר אבי אביטל.

 

מר אמיר תואר,  –הרכב הוועדה לאיכות הסביבה: יו"ר את פה אחד : הוחלט לאשר טההחל

 –חברים: גב' אורית עמית, גב' רותי גליקמן, מר יוסף אברמוביץ' )אבשה(, פרופ' חיים כהן 

 בית חשמונאי.

 

ד"ר  –ד"ר אביטל שטיין  –הרכב ועדת חינוך: יו"ר את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

נצר  –ם: מר ראובן ביטן, מר בצלאל בוכריס, מר אבנר בן משה, מר דודי רוזן לחינוך, חברי

נוף איילון, יוחנן  –רמות מאיר, ליאור מימון  –יד רמב"ם, ציפי ללצ'וק  –סרני, גב' פנינה זיו 

 ישרש.–משמר איילון, חנה לוי  –קריית החינוך בשעלבים, מירי בלחסן  –יומטוביאן 

 

יוסי )ג'ו(  –הרכב ועדת שימוע לפיטורי עובדים: יו"ר את אחד פה : הוחלט לאשר החלטה

 לוי, חברים: מר דן שושני, מר שי אגמון, מר משה סויסה, גב' מאיה הימן.

 

בית חשמונאי,  –מר ישראל פרץ  –הרכב ועדת ערר: יו"ר את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 ישרש. –כפר שמואל, מר סיני לבל  –חברים: מר אמיר אלירז 

 

 מינוי נציג ציבור.  .0
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ברוב קולות את דניאל בראון מכפר שמואל כנציג ציבור בוועדת : הוחלט לאשר החלטה

 .מכרזים לקבלת עובדים

 נגד: מר עצמון יניב.

 

 ביטוח רכוש וחבויות המועצה. – 78/34ביטול מכרז  .8

 

 סמיךולה ועצהביטוח רכוש וחבויות המ – 21/24ביטול מכרז : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

בהשתתפות הגזבר, יועץ ביטוחי והיוע"מ, לקיים מו"מ לקביעת החברה  ועדת אד הוק

 .הזוכה

 

 .אישור פתיחת חשבון בנק למענקי פיס בבנק דקסיה .7

 

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל בע"מ לכל פרויקט שימומן : החלטה

לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד ע"י מפעל הפיס. תוקף ההחלטה הוא שנתיים ו

 בבנק דקסיה ישראל.

 


