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 גזרמועצה אזורית 
 394מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 4051.50119, טתשס" סיווןב ח', 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 -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר 
 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 ארזמר 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריס מר

 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 חבר מועצה -   שי אגמוןמר      
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 

 
 

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר   :חסרים
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 מועצהחבר  -  יוסף אברמוביץמר 
 מועצה תחבר -  מאיה הימן גב'

 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 

 
 

  
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד   נוכחים:

 גזבר -  דוד גמליאלמר    
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 קובץ החלטות

 .390ברוב קולות להוסיף לסדר היום את אישור פרוטוקול לאשר  : הוחלט חלטהה
 מר עצמון יניב – 3 נמנע:

 
 תב"רים לסדר היום. 0ברוב קולות הוספת לאשר  : הוחלט החלטה

 מר עצמון יניב – 3 נגד:
 
 מחוץ לסדר היום. – 497אישור פרוטוקול  .9
 

 .390פרוטוקול  אתברוב קולות : הוחלט לאשר החלטה
 מר עצמון יניב – 3 נגד:

 
 אישור תב"רים. .0
 

 תב"רים חדשים .א

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 07,333 7339בטיחות בדרכים  3

10,517 ₪ 

47,517 ₪ 

 

 

הרשות הלאומית 

 לבטיחות 

 היטל השבחה

 

 ₪ 7,873,443 כיתות  17שלהבת בנים  0

 

 מ"ר 1,483 משרד החינוך

 ₪ 909,761 שוב בית חשמונאיבניית מועדון נוער בי 4

 

במקום תב"ר  היטל השבחה

365 

 ₪ 733,333 פיתוח ומתקני חצר קרית חינוך שעלבים 3

 

  היטל השבחה

מבנים יבילים ופיתוח שטח ביה"ס שדות  0 0

 איילון    והרצוג

     

773,333 ₪ 

83,333 

003,333 

 היטל השבחה

 היטל השבחה

 מבנים ( 0) 

 ₪ 63,333 שמונאיפיתוח כניסה לבית ח 6

 

  היטל השבחה
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 ₪ 738,003 שני אוטובוסים  7

738,003 ₪ 

 416,663 ₪ 

            

 

 מפעל הפיס

 מפעל הפיס 

 ) מותנה(

 

  תב"רים חדשים כמפורט לעיל.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 ב. עדכון תב"רים קיימים 

 

מס' 

 תב"ר

 תקציב  נושא              

 מעודכן

 הרותהב מקור מימון

 ₪ 733,333 בנית גן ילדים בבית חשמונאי 066

733,333 ₪ 

433,333 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות

מלוות מבנקים ומוסדות 

 אחרים

הקטנת 

 193תב"ר 

בסך של 

733,333 ₪ 

 909,761 בריכת בית חשמונאי 567

909,761 (-) 

  3 

הקטנת  יתרת היטל השבחה

 365ת"בר 

לטובת 

מועדון נוער 

בית 

 חשמונאי

 ₪ 073,333 השלמת בית כנסת בית חשמונאי 391

133,333 ₪ 

473,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים

 השתתפות משרד הדתות

הקטנת 

 תב"ר

בגין הקטנת 

התחייבות 

בסך של 

133,333 ₪ 
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  כמפורט לעיל. התב"רים הקיימים : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה
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 אישור תקציבי ועדים. .4

 

 קבוץ גזר

ומסמיכים את הועד לבצע את ₪  1,037,333ם את תקציב הישוב בסך של מאשרי החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 האגודה השיתופית מתחייבת לממן כל גירעון בפעילות הועד המקומי.

 

 גני הדר

 לא דנים בתקציב זה עד לקבלת עדכון מיו"ר הועד המקומי הנוכחי. החלטה:

 

 

 חולדה

ומסמיכים את הועד לבצע את ₪  587,333בסך של  מאשרים את תקציב הישוב החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 האגודה השיתופית מתחייבת לממן כל גירעון בפעילות הועד המקומי.

 

 יד רמב"ם

ומסמיכים את הועד המקומי לפעול ע"פ ₪  464,333מאשרים את התקציב בסך של  החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 למ"ר מגורים.₪  5.81ל הישוב בסך של מאשרים את צו המסים ש

 

 כפר שמואל

ומסמיכים את הועד המקומי לפעול ע"פ ₪  984,333מאשרים את התקציב בסך של  החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 למ"ר מגורים.₪  16.61מאשרים את צו המסים לישוב בסך של 

 מאשרים לישוב לגבות את מסי הועד.

 

 מצליח

ומסמיכים את הועד ₪  655,333מאשרים לישוב את תקציב הועד המקומי בסך של  החלטה:

 המקומי לפעול ע"פ הנושאים הרשומים בתקציב.
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 למ"ר מגורים.₪  11מאשרים את צו המסים לישוב בסך של 

 מסמיכים את הישוב לגבות את מסי הועד.

 

 משמר דוד

לבצע את  יכים את הועדומסמ₪  655,333מאשרים את תקציב הישוב ע"ס של  החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 האגודה השיתופית מתחייבת לממן כל גירעון בפעילות הועד המקומי.

 

 סתריה

₪  745,704נמנעים( את התקציב בסך של  6נגד,  7בעד,  16מאשרים ברוב קולות ) החלטה:

 ומסמיכים את הועד המקומי לפעול ע"פ הנושאים הרשומים בתקציב.

 למ"ר מגורים, מותנה באישור שר הפנים ושר האוצר.₪  17ת צו המסים בסך של מאשרים א

 

 למ"ר.₪  9.78בפועל לישוב יש אישור לגבות ע"פ חוק סך של 

 מאשרים לישוב לגבות את מסי הישוב.

 

 משמר איילון

נמנעים( תקציב ועד משמר איילון:  7נגד,  7בעד,  15הוחלט לאשר ברוב קולות ) החלטה:

 מותנה באישור שר הפנים ושר האוצר.₪.  17-ל₪  11.60-יגה מהעלאה חר

 

 עזריה

 789,433נמנעים( את תקציב הישוב בסך של  7נגד,  7בעד,  17מאשרים ברוב קולות ) החלטה:

 ומסמיכים את הועד המקומי לפעול  ע"פ הנושאים הרשומים בתקציב.₪ 

 ישור שר הפנים ושר האוצר.למ"ר מגורים, מותנה בא₪  10מאשרים את התקציב על סך של 

 למ"ר.₪  5.41בפועל על הישוב לגבות לפי החוק 

 

 שעלבים

ומסמיכים את הועד לבצע את ₪  1,319,333מאשרים את תקציב הישוב בסך של  החלטה:

 הנושאים הרשומים בתקציב.

 האגודה השיתופית מתחייבת לממן כל גירעון בפעילות הועד המקומי.
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 .7339עדכון תקציב  .7

 

 .0559עדכון תקציב  : הוחלט לאשר פה אחד אתהחלטה

 

 פטר וייס.-אישור נציג המועצה באיגודי ערים .6

 

את פטר וייס כנציג איגוד ערים לכבאות, איגוד ערים לאיילון  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 ורשויות הניקוב.

 

 ועדות בקורת בישובים. .5

 

אילן טאוב ורועי צמח כחברי ועדת ביקורת את אלי אסולין, : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בישוב בית חשמונאי.

 

את גונן יעקב, אבי ביטון וצביה אלבה כחברי ועדת ביקורת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בישוב בית עוזיאל.

 

 

גיל סגל, דוד טלר ויואל וונגרטן כחברי ועדת ביקורת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 בישוב גזר. 

 

גיל אינגל, אביעד שקדי ודפנה דנאי כחברי ועדת ביקורת לט לאשר פה אחד את : הוחהחלטה

 בישוב גני הדר.

 

עופרה גוטליב, אופיר קובני ואביבה לוי כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ביקורת בישוב גני יוחנן.

 

י ועדת שסקין כחבר ןבנצי אגלר, סילביו פלדמן ואוולי: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ביקורת בישוב חולדה.
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ציון אשש, שמעון דהן ואבי אפרתי כחברי ועדת ביקורת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 בישוב יד רמב"ם.

 

את יעקב כחלון, רמי קסנטיני ואלי כחלון כחברי ועדת  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 ביקורת בישוב יציץ. 

 

כחברי ועדת ביקורת  סבג דודובתיה אזולאי אחד את דדון גילה, : הוחלט לאשר פה החלטה

 בישוב ישרש. 

 

את מרים פינקל, קובי הלוי ושושנה שדה כחברי ועדת  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 ביקורת בישוב כפר ביל"ו. 

 

עמיר אלירז, אלון שושני ויובל יחיאלי כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ביקורת בישוב כפר שמואל. 

 

את עמוס חיית, לאה בלום ומשה אריאל כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד ההחלט

 ביקורת בישוב כרמי יוסף.

 

את שלום אוחיון, שאול לוי וג'ולייט אלקסלסי כחברי ועדת  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 ביקורת בישוב מצליח. 

 

כחברי ועדת את חיים לוי, נתן בורנשטיין ואמיל בן עטר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ביקורת בישוב נוף איילון.

 

את אייל בן יהודה, אביטל שילה, אילה סול ועמוס שביט : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 כחברי ועדת ביקורת בישוב נען. 

 

את כריס בל, נורית גודלי ורוני קציר כחברי ועדת ביקורת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בישוב נצר סירני. 
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רחל פלאצ'י, צחי טהר לב ויוסי ינוב כחברי ועדת ביקורת ר פה אחד את : הוחלט לאשהחלטה

 בישוב סתריה. 

 

יגאל ביטון, עטיה מיכאל ואלגלי דוד כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ביקורת בישוב עזריה.

 

גבריאל ציון, סלמן חי ועזריה איציק כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 וב פדיה.ביקורת ביש

 

, מישל מתודי וניסים חתואל כחברי מינוי מרק אדרי: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 . רמות מאירועדת ביקורת בישוב 

 

יונתן הראל, יעקב בלוך ואריה ישראל כחברי ועדת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ביקורת בישוב שעלבים.

 

 .הסמכת ועדת הנחות למתן הנחות עבור חוק השמירה .8

 

 ועדת ההנחות לחוק העזר לשמירה.: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 


