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 גזרמועצה אזורית 
 294מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 19.02.4009, טתשס" ניסןב ה"כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -   ניב יוסיפיאןמר 
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 מועצה תחבר -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -   פלג יהואמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חבר מועצה -  יוסף אברמוביץמר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דוד כהןמר 

 חבר מועצה -   שי אגמוןמר     
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 

 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןר מ
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 
 חבר מועצה -   חגי דבירמר 

 
 

 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר   :חסרים
 מועצה תחבר -  ימןימיה ה גב'

 חבר מועצה  -  מר ישראל כהן
  חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 

 
  

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

 מנהלת מחלקת הנהח"ש -  שרה ברושגב'     
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   על סדר היום:

  .17/31וני מידע ודו"ח רבע .1

 .7332אישור תקציב המועצה לשנת  .7

 .אישור תב"רים .0

 .אישור תקציבי ועדים .4

 אישור נחיצות משרה לוועד מקומי בכפר ביל"ו: .7

 משרה. 13%מזכירה:   

 משרה. 73%עובד ניקיון:  

 משרה. 73%עובד תחזוקה:  

 חב' "הראל". –אישור הזוכה בביטוחי המועצה  .6

 ועדות המועצה. השלמת מינוי .5

 ביטול חובות שלא ניתנים לגביה )חוגים + משכ"ל(. .1

 אשרור הוועדה לתיקון ליקויים )ועדת בקורת(.  .2

 עדכון בעלי זכות חתימה בחשבון נאמנות לפיתוח נוף איילון. .13
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 קובץ החלטות

 .7332אישור תקציב המועצה לשנת  .7

 

אישור מסגרת שיא כוח ₪,  940,224,444ל סך ע 4449תקציב  את: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .4494-ו 4449אדם והמבנה הארגוני שמוצג, ואת תוכנית הפיתוח לשנים 

 

 אישור תב"רים. .0

 

 את התב"רים כמפורט לעיל.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תקציבי ועדים. .4

 

ע את הפעולות להסמיך לבצ את תקציב ועד בית עוזיאל.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 הרשומות בתקציב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות הרשומות  את תקציב ועד גני יוחנן.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים בישוב.

 

 

להסמיך לבצע את הפעולות הרשומות  את תקציב ועד יציץ.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ב. לאשרר את צו המיסים.בתקצי

 

 

להסמיך לבצע את הפעולות הרשומות  את תקציב ועד ישרש.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים וכספי שמירה בישוב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד כפר ביל"ו.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים וכספי שמירה  הרשומות

 בישוב.
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להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד כפר בן נון.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

הרשומות בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים וכספי שמירה 

 בישוב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד כרמי יוסף.אחד  : הוחלט לאשר פההחלטה

 הרשומות בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים בישוב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד משמר איילון.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 הרשומות בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים בישוב.

 

ולהסמיכם לבצע הפעולות הרשומות  את תקציב ועד נען: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .בתקציב

 

 ולהסמיכם לבצע הפעולות הרשומות . את תקציב ועד נצר סרני: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בתקציב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות הרשומות  את תקציב ועד פדיה.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב.

 

להסמיך לבצע את הפעולות הרשומות  את תקציב ועד פתחיה.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 וכספי שמירה בישוב.בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים 

 

להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד רמות מאיר.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 הרשומות בתקציב. לאשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים בישוב.

 

 

להסמיך לבצע את הפעולות  את תקציב ועד נוף איילון.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 אשרר את צו המיסים של הישוב ולהסמיכו לגבות מיסים בישוב.הרשומות בתקציב. ל
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 אישור נחיצות משרה לוועד מקומי בכפר ביל"ו: .7

 משרה. 13%מזכירה:   

 משרה. 73%עובד ניקיון:  

 משרה. 73%עובד תחזוקה:  

 

 את המשרות לוועד המקומי בכפר ביל"ו: : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 משרה. 04%מזכירה:   

 משרה. 04%ניקיון: עובד  

 משרה. 04%עובד תחזוקה:  

 עפ"י תקנות משרד הפנים 

 

 חב' "הראל". –אישור הזוכה בביטוחי המועצה  .6

 

 .חב' "הראל" –הזוכה בביטוחי המועצה  את: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 השלמת מינוי ועדות המועצה. .5

 

 .וסף בוועדת כספיםמר יואב אייזנברג כחבר נ: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

גב' עירית אשל, גב' אורית עמית ומר אבי אביטל כחברים  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

 .נוספים בוועדת חינוך

 

מאיר מר אלדד ברעם מבית עוזיאל, מר מר אבנר בן משה,  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

כפר מאלעד עמיחי מר  ארנון רוזנבלום מקיבוץ שעלבים,מר מישיבת שעלבים,  'יעקובוביץ

 .שמואל )נציג המשרד לאיכות הסביבה( כחברים נוספים בוועדת איכות הסביבה

 

 

יוסי מר יונתן הראל משעלבים ומר טל בן נון מנצר סרני, מר  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה
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 .צפריר מכפר ביל"ו כחברים נוספים בוועדה החקלאית

 

ן שחור מישיבת שעלבים כחבר נוסף בוועדת שימור מר גרשו: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 .אתרים

 

גב' רונית בנג'י ומר ירון קרן כחברים נוספים בוועדת תרבות  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

 .נוער וספורט

 

 ניסים מימון. מר ישראל כהן כיו"ר ועדת הנחות במקום מר  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

 

 ם לגביה )חוגים + משכ"ל(.ביטול חובות שלא ניתני .1

 

 .(ביטול חובות שלא ניתנים לגביה )חוגים + משכ"ל : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

 

 אשרור הוועדה לתיקון ליקויים )ועדת בקורת(. .2

 

 .הוועדה לתיקון ליקויים )ועדת בקורת( הרכב: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 לפיתוח נוף איילון. עדכון בעלי זכות חתימה בחשבון נאמנות .13

 

 עדכון בעלי זכות חתימה בחשבון נאמנות לפיתוח נוף איילון:  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

ב"כ  –עו"ד יוסי רייטר ועו"ד שלמה קהאן  –עו"ד חן סומך, היועץ המשפטי של נוף איילון 

 החברה לפיתוח נוף איילון.

 


