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 - 30-7050705הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -
 
 

 גזרמועצה אזורית 
 496מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 29.11.2229, עתש" כסלוב בי", ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -   ניב יוסיפוןמר 
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 מועצה תחבר -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דוד כהןמר 
 חבר מועצה -  תואראמיר מר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
  חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 חבר מועצה -   שי אגמוןמר      
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה -  ייוסף )ג'ו( לומר 
 חבר מועצה -  יוסף אברמוביץמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -   חגי דבירמר 
 חבר מועצה -   פלג יהואמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 מועצה תחבר -  מאיה הימן גב'

 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 מועצהחבר  -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 

 
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר   :חסרים

 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 

 גזבר -  דוד גמליאלמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
   יו"ר ועד גני הדר -  משה קליסקימר    
  דרור לפידותמר    
 שרה ברושגב'    
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   על סדר היום:

  ע.מיד .1

 .597פרוטוקול מליאה אישור  .7

 אישור תב"רים. .0

 אישור חוזה גבולות עם מועצה מקומית באר יעקב. .5

 אישור עקרונות הקמת פארק רג"מ. .7

 .7332אישור דו"חות כספיים  .6

 אישור תקציב ועד מקומי גני הדר. .5

 אישור צווי מיסים של ועדים מקומיים. . 2
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 קובץ החלטות

"אישור תקציב ועד מקומי גני הדר"  – 7העלאת סעיף מס' : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 לראש סדר היום, לאחר סעיף מידע. 

 

 אישור תקציב ועד מקומי גני הדר. .5

 

 972,222בהיקף של  9226תקציב ועד מקומי גני הדר לשנת הוחלט לאשר פה אחד את  :החלטה

למ"ר מגורים ולהסמיך את הוועד לגבות את ₪  11.76לאשר את צו המיסים בהיקף של ₪, 

 במינהלה.₪  70,222-בהחזקה, ו₪  70,222המיסים ולבצע את ההוצאות הרשומות בקיזוז 

 

 .597אישור פרוטוקול מליאה  .7

 

 .11/6/26, מיום 460פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים. .0

 

 -נמנעים(  לאשר את התב"רים כלהלן: 4נגד,  1בעד,  11לות )ברוב קו: הוחלט החלטה

 ]סעיפים א'+ב'[

 

 -נמנעים(  לאשר את התב"רים כלהלן: 4נגד,  1בעד,  11ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 תב"רים חדשים .א

 

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 05,333 7339בטיחות בדרכים  1

15,751 ₪ 
52,751 ₪ 

 

 ה. הלאומית לבטיחות
 בדרכים

 היטל השבחה

 

9     



 מועצה אזורית גזר
 11006..600, ראשוןמיום , 694מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

5 
 

5 

 
 

 0002111  –תב"רים לאישור ועדת כספים 

 עדכון תב"רים  .ב

 

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 7,655,073 ביה"ס אזורי ע"ש הרב הרצוג 1

537,733 ₪ 
6,359,273 ₪ 

 

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 
תוספת 

לתב"ר מס' 
 ₪ 637,517 בניית גן ילדים בית חשמונאי 9 756

,33376 ₪ 
672,517 ₪ 

 

 משרד החינוך 
 משרד החינוך

תוספת  
לתב"ר מס' 

775 

 ₪  0,107,179 תוספת כיתות ביה"ס גוונים 1
095,167  ₪ 
133,333  ₪ 

0,679,071  ₪ 

 מפעל הפיס
 הכנסות מקרנות הרשות

 היטל השבחה

 
תוספת 

לתב"ר מס' 
701 

 ₪ 13,757 7335סימון והתקני כבישים  4
71,107 ₪ 

7,625 ₪ 
65,061 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד התחבורה

 היטל השבחה

תוספת היטל 
השבחה 

לתב"ר מס' 
והקטנת  127

השתתפות 
 בעלים

 ₪ 90,562 הקמת מרכז הפעלה 0 
13,757 ₪ 

130,553 ₪ 
 

 משרד הביטחון
 היטל השבחה

תוספת היטל 
השבחה 

לתב"ר מס' 
197 

 ₪ 1,355,161 הסדרת מסוף הסעים לקרית החינוך שעלבים 9
555,592 ₪ 

53,333 ₪ 
1,701,679 ₪ 

 

 משרד התחבורה
 היטל השבחה
 היטל השבחה

 
 

תוספת היטל 
השבחה 
 719לתב"ר 
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 -נמנעים(  לאשר את התב"רים כלהלן: 4נגד,  1בעד,  11ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 

 2111ג  . אישרור תב"רים לשנת 
 

מס' 

 תב"ר

 יתרה נושא              

 תקציבית

 הבהרות ןמקור מימו

 ₪ 0,933,150 אולם ספורט ביה"ס גוונים 999
 

מ.בינוי ושיכון + פיס+ 
 ה.השבחה

 

 ₪ 097,533 דרכים חקלאיות בטחוניות 912
 

  משרד הביטחון +השבחה

₪  07,333 מתקן + מזרן התעמלות אומנותית 910
 מימוני

מוסדות ותרומות+ 
 השבחה

 

  הדתותמשרד  ₪ 73,125 פיתוח בית עלמין מרכזי 919
 ₪ 93,577 סתריה כבישים ומדרכות 911

 
  בעלים + מ.פנים

  בעלים+ מ.פנים ₪ 133,333 ישרש תאורה 941
  מ.החקלאות ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר כפר בילו 946
  מ.החקלאות ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר גני יוחנן 902
  מ.החקלאות ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר נען 901
  מ.החקלאות ₪ 23,333 תכנון מרכז מבקרים בשעלבים 909
  השבחה+ מלוות בנקים ₪ 597,953 בית עוזיאל בניית מועדון נוער 904
 ₪ 1,333,333 הקמת מועדון פיס לנוער  901

 
  השבחה+ פיס

  ה.השבחה ₪ 533,333 מבנה יביל לגנון בבית חשמונאי 999
  דתותמ.ה ₪ 7,333 תיקון עירוב במושב פתחיה 971
 ₪ 17,333 תיקון עירוב במושב עזריה 979

 
  מ.הדתות

  מ.הדתות ₪ 7,333 תיקון עירוב במושב רמות מאיר 971
  מ.הדתות ₪ 13,333 תיקון עירוב במושב יד רמב"ם 974
  מפעל הפיס ₪ 7,669,755 ביה"ס אזורי ע"ש הרצוג 979
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 2111ג  . אישרור תב"רים לשנת 
 

מס' 

 תב"ר

 יתרה שא              נו

 תקציבית

 הבהרות מקור מימון

  משרד החינוך ₪ 6,716,533 כיתות 17שלהבת בנים  971
  השבחה ₪ 909,761 בניית מועדון נוער בבית חשמונאי 976
  השבחה ₪ 173,333 פיתוח ומתקני חצר קרית חינוך 912
 ₪ 63,333 פיתוח כניסה לבית חשמונאי 919

 
  השבחה

  משרד החינוך ₪ 771 כיתות לליקוי שמיעה 7שת הנג 914
  משרד החינוך ₪ 72,057 כיתות לליקוי שמיעה 7הנגשת  910
  משרד הביטחון ₪ 033,333 שידרוג גדר ביטחון שעלבים 919
  משרד הביטחון ₪ 033,333 שדרוג דרך ביטחון שעלבים 917
  השבחהמ.ביטחון +  ₪  06,333 הרחבת בסיס הפעלה למתמידים 911
 ₪ 150,633 אופק חדש ביה"ס שדות איילון 962

 
  מ. חינוך

  מ.החינוך ₪ 132,533 אופק חדש ביה"ס גוונים 961
  מ.חינוך ₪ 75,733 אופק חדש ביה"ס שלהבת בנים 969
  מ.התחבורה + השבחה ₪ 50,357 סימון כבישים והתקני בטיחות 961
  השבחה ₪ 73,333 גני ילדים חובה נוף איילון 964
  השבחה ₪ 733,333 ספריה לביה"ס שלהבת והאולפנא 969
 ₪ 0,555 פינת הנצחה ספריה אזורית גזר 119

 
  משרד הביטחון

 ₪ 7,565 שיפוץ גן ילדים חובה מושב עזריה 916
 

  היטל השבחה

     

 9226 ד. סגירת תב"רים לשנת
 

מס' 

 תב"ר

 הערות  סכום ביצוע נושא              

  ₪ 63,509 יכת בית חשמונאיבר 97
 ₪ 06,575 7335סולר למקוואות  161

 
 

  ₪ 53,333 סקר נכסים 922
 ₪ 119,979 שיקום כבישים מושב ישרש  921

 
 

  ₪ 06,233 7332סולר למקוואות נשים  972
 ₪ 759,576 מגרש מיני פיץ ביה"ס גוונים 164
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 9226 ה. העברת יתרות תב"רים לקל"פ לשנת
 

מס' 

 תב"ר

 הערות  סכום ביצוע נושא              

ההוצאות נרשמו בשנה  )ז(₪  19,972 מכלי מים וקוב 13רכש  996
 קודמת בתקציב הרגיל

    
    

 
 

 אישור חוזה גבולות עם מועצה מקומית באר יעקב. .5

 

 חוזה הגבולות עם מועצה מקומית באר יעקב.: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור עקרונות הקמת פארק רג"מ. .7

 

עקרונות הקמת פארק רג"מ, לפיהם אחוזי הזכויות : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 .12% –, מוא"ז חבל מודיעין 42% –, מוא"ז גזר 02% –רמלה  :כלהלן יהיו במינהלת המשותפת

 

 .7332אישור דו"חות כספיים  .6

 

 .9221דו"חות ביקורת לשנת דו"חות כספיים ו: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור צווי מיסים של ועדים מקומיים. . 2

 

[ 
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 אישור צווי מיסים של ועדים מקומיים. . 2

צווי המיסים של הוועדים המקומיים את נגד(  9בעד,  92ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 כמפורט לעיל

 

 

 

 

 שם הישוב

 

ומ"ר  2111תקציב מאושר שנת 

 מגורים

 

ארנונה למגורים 

 מתושבים

2101 

 אשור עפ"י חוק

 

 אשור מותנה

 13.73 9.66 (9.71) 921,159 בית חשמונאי 1

   (5.26) 520,606 ית עוזיאלב 9

   1,037,333 גזר 1

 17 11.92 (11.59) 753,333 גני הדר 4

 17 9.50 (17מותנה  9.75) 773,333 גני יוחנן 5

   527,333 חולדה 9

 13 5.90 (5.21) 565,333 רמב"ם-יד 7

 15 9.70 (9.32) 591,333 יציץ 1

  11.29 (11.5) 1,310,333 ישרש 6

 15 9.9 (15מותנה  9.55) 7,535,957 כפר בילו 12

   (10.72) 765,333 נון-כפר בן 11

   (16.61) 925,333 כפר שמואל 19

 10 9.61 (9.56) 1,622,015 כרמי יוסף 11

  11.12 (11) 655,333 מצליח 14

 17 11.27 (17מותנה  11.60) 723,333 ילוןימשמר א 10

   765,072 משמר דוד 19

  __ 7,207,333 נען 17

   7,057,333 נצר סירני 11

 17 9.50 (17מותנה  9.72) 755,705 סתריה 16

 10 5.70 (10מותנה  5.51) 729,533 עזריה 92

  10.07 (10.15) 525,333 פדיה 91

 17 9.72 (17מותנה  9.50) 551,333 פתחיה 99

  15.67 (15.09) 575,277 רמות מאיר 91

 שעלבים 94
 

1,319,333   

  15.36 (10.20) 1,515,333 נוף איילון 90


