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 גזרמועצה אזורית 
 582מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 71.8.8273, ג"עתשאדר ב ז', ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
ן מר  חבר מועצה -  יאיר אהרונסו

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -   יהוא פלגמר 

 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 ר מועצהחב -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר 
 חבר מועצה - יוסף אברמוביץ )אברשה(מר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 עצהחבר מו -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה -  משה זעפרנימר   :חסרים

 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 ועצהחבר מ -   דן שושנימר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 

 
  

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
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 מידע. .1

 

וייס . בשם חברי המועצה, אני 775ישיבת מליאה מס'   :מר פטר 

 בצערו של חבר המועצה אבי אביטל, על מות אמו. מבקש להשתתף 

 

'   :מר פטר וייס . נשלח 7317דו"ח כספי של משרד הפנים לרבעון ג

. עפ"י הדו"ח, סיימה 7317אליכם הדו"ח הכספי של משרד הפנים לרבעון ג' 

 דוד, אתה רוצה להרחיב על זה?₪.  1,450,333ג' בעודף של  המועצה את רבעון

 

זה העודף. סך הכל  .דיברתי על זה בוועדת כספים  :מר דוד גמליאל

 ואין מה להוסיף. עומדים ביעדים

 

תושבי  לפני כמה שבועות חנכה המועצה ביחד עם  :מר פטר וייס

מצליח מועדון קהילתי ביישוב לזכרו של ראש המועצה לשעבר, עמרם שושן 

 ז"ל. 

סולי נתן לאחרונה התארחה במועצה מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך ד"ר 

, ובנוסף, לפני כשבועיים, סייר במוסדות לביקור פרידה לקראת סיום תפקידה

אילן קוטנר, מרכז בכיר למיפוי ותכנון במשרד החינוך. המבקרים  החינוך

של מוסדות החינוך במועצה ואת  התרשמו וציינו לטובה את תנופת הפיתוח

פר. כמובן שלסיור שיתוף הפעולה עם הנהלת המועצה, מחלקת החינוך ובתי הס

. הבינוי של בית ספר תיכון 7310הזה תהיינה תוצאות, אני מקווה, במהלך שנת 

 אמור לצאת בחודש הקרוב. 

 

 .775-ו 775פרוטוקולי מליאה מס' אישור  .7
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שאלות? מי בעד אישור הפרוטוקולים? מי נגד? מי   :מר פטר וייס

 נמנע? 

 

 .581-ו 585מליאה מס'  יפרוטוקול: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 תב"רים.אישור  .0

 

עברנו על זה בעיון.  ועדת כספים ישבה על התב"רים,  :מר דוד גמליאל

אני ברשותכם אקריא את התב"רים, ולמי שיש שאלות בסוף הפרק שישאל. כל 

₪.  75,533 –פרק אני אעצור ונשאל. תב"רים חדשים: גרור חפ"ק תאורה 

גנון לפיתוחפיתוח ותשתיות כפר בן נון . בניית , הסבה של תב"ר שהיה פעם 

 1,154זה ₪.  7,713,554 –מוסד חינוכי בסתריה, שלב א', בבית ספר תיכון 

כדי לעשות איזשהו מבנה שאפשר יהיה  מ"ר. אנחנו פה מתכוונים לקדם מימון

משרד התחבורה נתן לנו  –תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי להשתמש בו גם. 

₪ מיליון  7 –חולדה פיתוח ותשתיות ₪.  433,333 –לתכנון  מימון קידום

אותו  –השבחה יישובית לטובת בינוי ופיתוח. פיתוח ותשתיות מושב עזריה 

 – 7317דבר, הסבת תב"ר שהיה פעם גנון לפיתוח. רכש גנרטור למרכז הפעלה 

 מימון משרד הפנים. זה תב"רים חדשים. למי יש שאלות?₪,  73,333

 

 בניית מוסד חינוכי השנה?  :לושהנרי אמר 

 

 מתכוונים מאוד לפתוח אותו.השנה.   :מר דוד גמליאל
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 לא, השנה לא ייפתח.   :מר פטר וייס

 

 מתכוונים.  :מר דוד גמליאל

 

 לא נצליח.   :מר פטר וייס

 

 כיתות? 5  :הנרי אלושמר 

 

. הוא לא יהיה מוכן, יהיו חסרים מבני שירותים וזה  :מר פטר וייס

 -צריך לעשות משהו בחפוז, אנחנו רוצים שזה יהיה לא

 

ל  :הנרי אלושמר  ט' -אם אתה בונה בית ספר, אתה בונה כיתה אחת 

 השנה ואז אתה ממשיך, ילדי כיתות ח', שימשיכו להיות ט' לפחות שם. 

 

מי בעד אישור התב"רים לפי הרשימה המצורפת? מי   :מר פטר וייס

 נגד? מי נמנע? תודה רבה. 

 

 התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את לטההח

 202/20/  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .א
 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ₪ 73,333 תאורה ק"חפ גרור 
73,333 ₪ 
15,533 ₪ 
75,533 ₪ 

 הביטחון משרד
 הפנים משרד
 הרשות קרנות
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 כפר ותשתיות פיתוח 
 נון בן

151,733 ₪ 
 

 במקום הרשות קרנות
 095)  ר"תב

 מיועד שהיה(
  בישוב לגנון

 
595 

 חינוכי מוסד בניית
 שלב בסתריה מקיף

 'א

7,713,554 ₪ 
 

   החינוך משרד
 ר"מ 1,154

 
 
 

 הכניסה צומת תכנון
 חשמונאי לבית

753,333 ₪ 
173,333 ₪ 
433,333 ₪ 

 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

 פיתוח חולדה 
 תשתיותו

7,333,333 ₪ 
 

  ישובית השבחה

 ותשתיות פיתוח 
 עזריה מושב

733,333 ₪ 
  

 במקום הרשות קרנות
( 473) ר"תב

 מיועד שהיה
 בישוב לגנון

 למרכז גנרטור רכש 
 7317 הפעלה

73,333 ₪ 
 

  הפנים משרד

 

. שדרוג ופיתוח כניסות עדכון תב"רים קיימים  :מר דוד גמליאל

בניית גני ילדים ₪.  433,333תוספת של עוד  –ותאורה  ליישובים, כולל שילוט

כך שסך התב"ר לגני ₪,  55,175-ב עדכון ותוספות בתקציבים –טרום חובה 

ן  – בניית גני ילדים חובה₪.  5,771,113גנים,  5-הילדים הטרום חובה, ל עדכו

 –גני ילדים. בניית מועדון נוער ביישוב בית חשמונאי  4-ל₪  0,795,333-ל

, אנחנו רק כום מועבר מתב"ר גנון לתב"ר מועדון. זה תב"ר שאישרנו בעברהס

 מסבים לו את השם. 

 

 מה עם הגנון?   :מר עצמון יניב

 

הגנון לא היה צורך בו, כי הגן שנבנה מטרכטנברג,   :מר דוד גמליאל

 –אותם גני טרום חובה שדיברנו עליהם קודם. רכב למחלקת תשתיות והנדסה 

, היתרה חוזרת 733-אז תקצבנו את זה ב₪,  157,493היתה  העלות הכללית

 לקרנות לעבודות פיתוח של הרשות. הסדרת גישות אקוסטית ללקויי שמיעה
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-עדכון התקציב שקיבלנו להסדרת הנגישות האקוסטית ב –בבית ספר גוונים 

עדכון התב"ר הקיים. ₪,  40,907 –מסוף לקריית החינוך בגוונים ₪.  0,547

כך שסך התב"ר ₪  033,333בית עלמין מרכזי, תוספת של עוד  –דים מבנה הספ

תוספת של  –כיתות  17לטובת בניית מבנה הספדים. שלהבת,  533יהיה 

לסיום עבודות הפיתוח במקום. עוז לתמורה, פינות עבודה אזורי ₪  033,333

להשלמת עבודות,  מקרנות הרשות₪  033,333תוספת של  –בית ספר הרצוג 

הישיבה היחידניות שהתכנית עוז לתמורה דורשת לבית ספר הרצוג. פינות 

 שאלות?

 

מי בעד אישור אותם תב"רים לפי הרשימה של דוד?   :מר פטר וייס

 מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. 

 
 עדכון התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 202/20/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

  ימיםקי רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ופיתוח  שידרוג 517
 לישובים כניסות
 ותאורה שילוט

733,333 ₪ 
433,333 ₪ 
933,333 ₪ 

 אושר -  הרשות קרנות
 תוספת -הרשות קרנות

 
 תוספת

 טרום י"גנ בניית 557
 חובה

4,593,454 ₪ 
154,453 ₪ 

1,133,313  
55,175 ₪ 

5,771,113 ₪ 

 אושר – החינוך משרד
 תוספת - החינוך משרד
  אושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

552 
 
 

 ₪ 7,905,503  חובה י"גנ בניית
457,753 ₪  
197,575 ₪ 

0,795,375 ₪ 

 אושר – החינוך משרד
 אושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

 

 נוער מועדון בניית 819
 חשמונאי בית בישוב

733,333 ₪ 
  

 הסכום הרשות קרנות
 מתבר מועבר

 של גנון
 (755) הישוב
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 למחלקת רכב 555
 והנדסה תשתיות

 

733,333 ₪ 
157,493 – 

75,713 ₪ 
 

 סגירת 
 ר"התב

 והעברת
 היתרה

 פ"לקל
 נגישות הסדרת 558

 לליקוי  אקוסטית
 ס"ביה שמיעה
  גוונים

03,333 ₪ 
75,077 - ₪  

0,547 ₪ 

 החינוך משרד.ת
 החינוך.מ התקבל

 הקטנת
. מ תקציב
 החינוך

 לקרית מסוף 385
 גוונים החינוך

 
40,907 ₪  

 
 

 
  הרשות קרנות

 הועבר
 למועצה
 ממשרד

 התחבורה
 של סך

715,355 
 סך במקום

 753,333 של
₪. 

 בית הספדים מבנה 511
 מרכזי עלמין

033,333 ₪ 
033,333 ₪ 
533,333 ₪ 

 אושר - הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

 17 בנים שלהבת 812
 כיתות

5,975,144 ₪ 
433,333 ₪  
033,333 ₪ 

5,575,144 ₪ 
 

 מאושר – החינוך משרד
 מאושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 
 

 תוספת

 פינות לתמורה עוז 528
 הרצוג  אזורי עבודה

054,733 ₪ 
033,333 ₪ 
554,733 ₪ 

 

 מאושר – החינוך משרד
  תוספת – הרשות קרנות

 תתוספ

 

זה אשרור תב"רים וסגירת תב"רים.  פרק ג' ופרק ד'  :מר דוד גמליאל

זה דברים פורמאליים. אני לא אקריא לכם את כל התב"רים, אלא אם כן 

 מישהו ירצה לשאול שאלה ספציפית. 

 

 את העבודה בבית העלמין מתי מתחילים?   :הנרי אלושמר 

 

 יובל?  :מר דוד גמליאל
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 ל. באפרי  :יובל אנוךמר 

 

 באפריל.  1-ב  :מר עצמון יניב

 

  מה זה משנה?  :מר פטר וייס

 

 לא הספיק? 033,333    :???

 

 לא, זה תוספת. אנחנו רוצים שזה יהיה יותר יפה.   :מר פטר וייס

 

אני לא אקריא לכם את אשרור התב"רים וסגירתם,   :מר דוד גמליאל

והיא תתחיל מינואר.  שכבר אושרו, רק הפעילות בהם התעכבהכי זה תב"רים 

 אז מי בעד עפ"י הרשימה?

 

 מי בעד עפ"י הרשימה? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

סגירת התב"רים ואשרור התב"רים : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 כדלהלן:

 202/20/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב סגירת. ג

' מס

 ר"תב

  הערות ביצוע סכום               נושא

 ₪ 05,333 ם"רמב יד פיתוח 59
 

 

 ₪ 733,333  ומדרכות כבישים פיתוח פתחיה 753
 

 

  ₪ 733,333 שעלבים ופיתוח תכנון 719
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 ₪ 733,333 פתחיה מושב כבישים שיקום 821

 
 

 ₪ 733,333 ומדרכות כבישים פתחיה 857
 

 

 ₪ 733,333 חשמונאי בבית לגנון יביל מבנה  855
 

 

 ₪ 173,333 שעלבים חינוך קרית חצהר ומתקני פיתוח 822
 

 

 ₪ 07,333 שמואל כפר פיתוח 375
 

 

 ₪ 107,333  יוסף כרמי פיתוח 375
 

 

 ₪ 53,333 יוסף כרמי גישה וכביש בטיחות  הסדרי 375
 

 

 ₪ 173,333 פדיה מושב פיתוח 387
 

 

 ₪ 175,333 פדיה מושב ותשתיות פיתוח 358
 

 

 ₪ 733,333 יוסף כרמי ותשתיות פיתוח 355
 

 

 ₪ 133,333 בילו כפר ותשתיות פיתוח 352
 

 

 ₪ 133,333 סתריה ותשתיות פיתוח 352
 

 

 ₪ 733,333 נען ותשתיות פיתוח 357
 

 

 ₪ 733,333 בילו בכפר פיתוח 353
 

 

 ₪ 733,333  יוסף בכרמי פיתוח 355
 

 

 ₪ 07,333 ישרש פיתוח 377
 

 

 ₪ 173,333 נשים קוואותלמ סולר 381
 

 

 ₪ 73,333 איילון נוף חובה י"גנ 895
 

 

 ₪ 073,333 עזריה גנון 552
 

 

 פ.ל.לק והעברה ביטול ₪ 145,715 יציץ מאיר רמות גישה כביש 579
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 202/20/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב סגירת. ג

' מס

 ר"תב

  הערות ביצוע סכום               נושא

 ₪ 733,333 איילון בנוף פיתוח 312
 

 

 ₪ 733,333 סירני נצר בקיבוץ פיתוח 318
 

 

 ₪ 133,333 עזריה במושב פיתוח 315
 

 

 ₪ 1,733,333 ותשתיות פיתוח תוספת -שעלבים חינוך קרית 322
 

 

 ₪ 15,533 נון בן בכפר יביל ילדים גן 395
 

 

 ₪ 175,559 סירני נצר פיתוח 577
 

 

 ₪ 707,545 סתריה יתוחפ 578
 

 

 ישיבת  שמיעה לליקוי כיתה נגישות הסדרת 587
 שעלבים

79,537 ₪ 
 

 

 ₪ 03,333 הרצוג ס"בביה אקוסטית נגישות הסדרת 588
 

 

 ₪ 415,553 אוטובוסים שני רכישת 555
 

 

 ₪ 143,333 בנות ממד חינוך במוסדות והתאמות שינויים 551
 

 

 שמיעה קויללי אקוסטית נגישות הסדרת 557
 שעלבים.י

03,333 ₪  

 ₪ 5,515 איילון נוף פיתוח 555
 

 

 ₪ 733,333  סתריה במושב פיתוח 313
 

 

 שמיעה ללקוי אקוסטית נגישות הסדרת 558
  גוונים ס"ביה

75,077 ₪ 
 

 

 ₪ 70,034 לתלמיד השן בריאות שירותי הפעלת  327
 

 

 ₪ 79,550 7311 לתלמיד השן בריאות שירותי הפעלת 582
 

 

 ₪ 114,557 7311 לשנת כבישים סימון 585
 

 

 ₪ 141,500 מודיעין איילון נוף כביש תאורה 581
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 ₪ 733,333 שעלבים קיבוץ וניקוז כבישים שיקום 825
 

 

 ₪ 519,170 חשמונאי בבית ילדים גן בניית 881
 

 

 ₪ 775,557  לקשיש יום מרכז התאמת 791
 

 

  ₪ 133,333 נען קיבוץ ותשתיות פיתוח 539

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

 ₪ 94,377 סתריה החינוך קרית – חינוך מבני הקמת 350 7
 

 

 ₪ 11,514 יוחנן גני פיתוח 355 8
 

 

 ₪ 133,333 ספורט מגרש פיתוח יוסף כרמי 155 3
 

 

 ₪ 79,374  יוסף כרמי יביל כנסת בית 151 5
 

 

 ₪ 155,971 אופניים שביל לביצוע מפורט תכנון 199 5
 

 

 ₪ 197,739 גזר במואז  חקלאית תיירות שביל 770  1
 

 

  ₪ 97,114 תאורה ישרש 740 2

 ₪ 14,745 שעלבים חינוך לקרית הסעים מסוף הסדרת 719 9
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 /202/20– כספים ועדת לאישור רים"תב

  0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

  ₪ 54,537 בילו כפר ומתאר אב תוכנית 749 72

  ₪ 57,755 יוחנן גני ומתאר אב תוכנית 773 77

 ₪ 05,733 נען ומתאר אב תכונית 771 78
 

 

 ₪ 174,359 ם"רמב יד במושב תנועה והסדרת פיתוח 039 73
 

 

 ₪ 77,333  כנסת בית יוסף כרמי 000 75
 

 

  ₪ 133,333 ישרש ותשתיות פיתוח 044 75

 ₪ 733,333 יוחנן גני ותשתיות פיתוח 047 75
 

 

  ₪ 177,335 חשמונאי בית בישוב פיתוח 070 71

 ₪ 033,333 גזר בקיבוץ כנסת בית בניית 050 72
 

 

 ₪ 57,333 מצליח מושב ומתאר אב תוכנית 095 79
 

 

 ₪ 133,333 נון בן כפר ומתאר אב תוכנית 099 82
 

 

  ₪ 133,333 חולדה ומתאר אב תוכנית 433 87
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  .₪ 477,150 בשעלבים פיתוח 410 88

 ₪ 115,759 זרמים לשני במקור הפרדה 417 83
 

 

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"תבה' מס

85 415 
 

  ₪ 53,333 ישרש מועדון

 ₪ 033,333 4700 אלון דור דלק תחנת ביוב חיבור 415 85
 

 

  ₪ 733,333  מצליח מושב ותשתיות פיתוח 407 85

 ₪ 733,333 פתחיה מושב ותשתיות פיתוח 400 81
 

 

 ₪ 133,333  שמואל כפר ותשתיות פיתוח 405 82
 

 

 ₪ 133,333 בילו כפר ותשתיות פיתוח 440 89
 

 

 ₪ 133,333 עוזיאל בית ותשתיות פיתוח 444 32
 

 

 ₪ 55,333 מאיר רמות ותשתיות פיתוח 447 37
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 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

 ₪ 733,333 חולדה תכנון וםקיד 477 38
 

 

 ₪ 01,545 סתריה חינוך קרית פיתוח 955 33
 

 

 קרית הסעים מסוף רגל הולכי בטיחות שיפור 009 35
 שעלבים חינוך

147,453 ₪ 
 

 

 ₪ 703,333 שעלבים קיבוץ פיתוח 475 35
 

 

 ₪ 104,193  גזר מואז תיירות לפיתוח אב תוכנית 774 35
 

 

 ₪ 909,399 חשמונאי בית וערנ מועדון בניית 759 31
 

 

 

 .7310אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת  .4

 

 .7310אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

 

ישנם מאידך יישובים, ברשותכם.  7יש לנו לאשר   :מר דוד גמליאל

. בית עוזיאל עדיין לא הגישו יישובים שעדיין לא הגישו לנו תקציב 0גיסא 

זה עדיין טעות  –תקציב, גני יוחנן הגישו  דר עדיין לא הגישותקציב, גני ה

 בדיקה, ומשמר דוד לא הגישו, זה השלישי. 

 

 מי הנציג של גני הדר?   :יהודה גבאימר 
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 הנציג של גני הדר אהרונסון.   :מר דוד גמליאל

 

 מה עושים עם תושבים שלא מגישים תקציב?   :מר יאיר אהרונסון

 

 נו נותנים להם עוד צ'אנס. אנח  :מר פטר וייס

 

 עד מתי?  :מר יאיר אהרונסון

 

 מקסימום עד דצמבר.   :מר פטר וייס

 

שאם עד  ההחלטה, אם אתה שואל, היא כזאת  :מר דוד גמליאל

אנחנו עורכים להם תקציב, מאשרים אותו בוועדת  המליאה הבאה הוא לא יגיש

 לביצוע. כספים והנהלה ומגישים אותו כתקציב כפוי על הוועד 

 

בפעם האחרונה,  אבל היתה לנו בעיה עם גני הדר  :הנרי אלושמר 

 -שהם לא הגישו תקציב במשך שנתיים אני חושב, אז נתנו להם ואמרנו שיש

 

.  :מר דוד גמליאל  הם הגישו

 

.  :הנרי אלושמר   אתה אומר שהם לא הגישו

 

ע  :מר דוד גמליאל ל שנה שעברה הם הגישו. עכשיו אנחנו מדברים 

7310.  
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 היו חילופים של הוועד, והוועד שנכנס הגיש תקציב.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

עוד פעם מגיעים מצב כזה שאנחנו אוטוטו במרץ   :הנרי אלושמר 

 ובגני הדר אין תקציב. 

 

צודק, יש בעיה מבנית שם. יד רמב"ם הגישו צו   :מר דוד גמליאל

₪.  414,333. סך התקציב זה 7.0%זו עלייה חוקית של ₪.  9.55מיסים על סך 

 אין להם היטל שמירה. 

 

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

יד רמב"ם, אישרנו להם בעבר את צו המיסים, הם   :מר דוד גמליאל

 -הגישו עכשיו את התקציב

 

 אמרת יד רמב"ם.   :מר פטר וייס

 

.   :מר דוד גמליאל מרתי, קפצה לי אני חוזר בי ממה שאסליחה, טעיתי

צו המיסים  –מה שדיברנו, דיברנו לגבי חולדה. אז אני חוזר לפרוטוקול שורה. 

 אין היטל שמירה. זה חולדה. ₪,  414,333, סך התקציב 9.55על 

 

 הטלה ראשונה, כן?    :???

 

לא הטלה ראשונה. הטלה ראשונה אני אגיד לכם. מי   :מר דוד גמליאל

 בעד? על חולדה.
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ויי  מי בעד? הלאה.  :סמר פטר 

 

נת צו המיסים לוועד מקומי חולדה לשאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  9.12ע"ס  8273

 

 

ע"ס  8273לשנת חולדה ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע את הפעולות  .₪ 575,222

 הרשומות בתקציב.

 

עלייה ₪,  13.39יד רמב"ם, אישרנו להם בעבר   :ר דוד גמליאלמ

אין שם היטל ₪.  597,333הם מגישים עכשיו את התקציב על סך  חוקית.

 שמירה. מי בעד? 

 

 -רגע, כמה  :מר עצמון יניב

 

 . 7.0%העלו צו חוקי,   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד?  הלאה.   :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי יד רמב"ם לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.29ע"ס  8273
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 8273לשנת יד רמב"ם ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות  .₪ 595,222ע"ס 

 הרשומות בתקציב

 

סך התקציב ₪,  13.39, 7.0%עלייה חוקית של יציץ,   :מר דוד גמליאל

אין היטל שמירה. השנה אין היטל שמירה שם, שנה שעברה היה. ₪,  753,333

 מי בעד? הלאה.

 

 8273צו המיסים לוועד מקומי יציץ לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.29ע"ס 

 

ס ע" 8273לשנת יציץ ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

ולהסמיך את הוועד לבצע הפעולות על פי הנושאים הרשומים  .₪ 552,222

 בתקציב.

 

אין היטל ₪.  1,477,333על נצר סירני, התקציב   :מר דוד גמליאל

מתחייבת לכסות כל הוצאה מוניציפלית  שמירה. פה האגודה השיתופית

 שהקיבוץ מבצע. 

 

 מי בעד? פה אחד.   :מר פטר וייס

 

 8273לשנת נצר סירני ומי תקציב ועד מקאת פה אחד שר : הוחלט לאהחלטה
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 ולהסמיכו לבצע הפעולות בתקציב. .₪ 7,555,222ע"ס 

 

 7.0%העלאה חוקית של  היישוב העלה בעבר –פדיה   :מר דוד גמליאל

₪.  1,151,333למ"ר. סך התקציב שעכשיו מגישים לאישור זה ₪  14.75לסך של 

 ₪. 10.95, 7.0%אין היטל שמירה. 

 

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

ע"ס  8273לשנת פדיה ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

ולהסמיך את הישוב לגבות את מיסי הארנונה ולבצע את  .₪ 7,717,222

 הפעולות הרשומות בתקציב.

 

 17.50על  את צו המיסים רמות מאיר מבקשים לאשר  :מר דוד גמליאל

 . 7.0%ר. בסיס ההעלאה הזו, העלאה חוקית של למ"₪ 

 

 זה לעשוק את הציבור.    :???

 

 זה הוועד הקודם עשה.   :מר פטר וייס

 

חברים, לא. סך התקציב שהיישוב מבקש לאשר עפ"י   :מר דוד גמליאל

 ₪.  573,333הכללים זה 

 

יודע אם אני יכול להסכים לזה.    :???  אני לא 
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ב  :הנרי אלושמר   יקש את העלייה או לא ביקש את העלייה?הוא 

 

 אין לו ברירה.   :מר דוד גמליאל

 

 ברור שיש לו.   :הנרי אלושמר 

 

 אני רוצה להעיר הערה פה.   :מר דוד גמליאל

 

רגע, אני שואל שאלה. הוא ביקש את העלייה או לא   :הנרי אלושמר 

 ביקש?

 

 . 7.0%היישוב בגדול לא ביקש העלאה של   :מר דוד גמליאל

 

 -אם הוא לא ביקש העלאה  :הנרי אלושמר 

 

מסודרת ובבדיקה  שנייה רגע, חברים. בעצה משפטית  :מר דוד גמליאל

. 7.0%-עם משרד הפנים, אומר: אין מצב כזה שהיישוב יכול לא להעלות את ה

הוא היה צריך לפעול בדרך של  7.0%-אם הוא היה רוצה לא להעלות את ה

 . 7.0%-היה צריך להגיש בקשה חריגה להוריד את הלנובמבר  03הפחתה ועד 

 

 הוא ידע מזה?   :הנרי אלושמר 

 

 הוא לא הגיש בזמן. אם היה מגיש בזמן היה יודע.   :מר דוד גמליאל

 

זה לא משנה. השאלה אם הוא ידע או לא ידע היא   :עו"ד חן סומך
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 ן להיום.עכשיו לא רלוונטית. מה שרלוונטי זה מה אנחנו יכולים לעשות נכו

 

ובדקתי, בקריית עקרון למשל, ובקריית  אני קראתי  :הנרי אלושמר 

זה אומר שהם לא ארנונה יציבה בקריית עקרון.  –עקרון ראש המועצה החליט 

 בארנונה למגורים. בדקתי עם קריית עקרון וזה אפשרי.  7.0%-העלו גם את ה

 

,   :מר יוסף )ג'ו( לוי  בנובמבר. נכון

 

השאלה היא האם המועצה בקריית עקרון קיבלה את   :עו"ד חן סומך

ופנתה למשרד הפנים בבקשה לאשר לה הפחתה חריגה  03/11/17-עד ה ההחלטה

 בתעריפי הארנונה. 

 

יודע.   :הנרי אלושמר   אני לא 

 

, אני לא 7310את זה לגבי שנת  גם אם היא עשתה  :עו"ד חן סומך

-ל גם אם היא עשתה את זה ברוצה להגיד שזה צעד מפוקפק מבחינת זה, אב

, אנחנו נמצאים במצב שלא , עד שתינתן החלטה של השרים בדבר הזה7310

השרים יקבלו החלטה בעניין הזה, רק בסוף פברואר הם ברור מה יהיה. 

מקבלים את החומר הרלוונטי, אנחנו יודעים מניסיוננו שרק בסביבות 

גם אם היא עשתה האלה. נובמבר הם יתנו תשובות לדברים -החודשים אוקטובר

 את זה, זה צעד שבשלב הזה הוא דקלרטיבי. 

 

 . 7.0%-בכל מקרה הוא צריך לקחת את ה  :מר דוד גמליאל

 

אז אני שואל אותך שאלה. למה הוועד צריך בכל   :הנרי אלושמר 
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אם זה משהו שהוא חייב  7.0%של  זאת לאפשר את צו המיסים, את התוספת

 ? 7.0%-ולהחליט שהוא צריך לעלות ב ס ישיבת ועדהוא צריך לכנ לעשות? למה

 

 מאותה סיבה שהמועצה צריכה להחליט.   :מר פטר וייס

 

. כל החלטה שהוועד צריך הוועד צריך לקבל החלטה  :עו"ד חן סומך

לקבל קודם כל הוא צריך לקבל החלטות שנוגעות גם לתקציב שלו, שזה הדבר 

עניין, זה המכשיר שבאמצעותו הוא המרכזי שחשוב בעיניי. המיסים, לצורך ה

בונה את התקציב שלו. הוועד חייב לקבל את ההחלטות האלה. הוא יכול לקבל 

במתחם החוקיות שאומרות: 'אני רוצה  כל החלטה, הוא סוברני לקבל החלטות

. בהעדר החלטה פוזיטיבית שאומרת 'אני רוצה  להפחית, אני רוצה להעלות'

, לגבי הארנו נה, לא לגבי התקציב, ההתייחסות היא לעשות משהו כזה'

שהמנגנון של העדכון החוקי חל. בשביל שהוא לא יחול צריך לקבל החלטה 

 אחרת. 

 

אני מצטער שאני מקשה עליכם, אבל אני לא מבין   :מר אבנר בן משה

אם זו החלטה סטטוטורית שאני חייב, זה דבר שהממשלה קובעת, דבר אחד. 

האישור שלי? מה שאני מנסה להבין זה למה  . למה צריך את7.0%העלאה של 

כל התהליך של קבלת החלטות במועצה אם זה נכפה עלינו מלמעלה? לא נותנים 

כל מה שרוצים, אתה מעלה לנו פה לאשר לעבור באדום או לא לעבור באדום. 

 או לא מעלה. 

 

אתה שואל שאלה לצורך העניין, בוא נפריד רגע,   :עו"ד חן סומך

  והוועד המקומי. זה שני מוסדות נפרדים.לגבי המועצה 
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איפה שכתוב ועד מקומי יירשם כמועצה. בחוק רשום   :הנרי אלושמר 

 ככה. 

 

לגבי אתה רוצה שאני אסביר? שנייה אני אסביר.   :עו"ד חן סומך

המועצה, כשאנחנו באים ומדברים על המועצה, המועצה סוברנית לקבל כל 

היא  03/11-עד ה. 03/11-ים שלה עד ההחלטה שהיא רוצה בנושא צו המיס

יכולה לקבל כל החלטה. היא יכולה לקבל את ההחלטות הבאות: יש אישור של 

. 7.0%, שזו ההעלאה הזאת של ההעלאה שאושרה בעקבות חוק ההסדרים

המועצה יכולה לקבל החלטה כזאת. היא יכולה לקבל: 'אנחנו מאשרים את 

 הדבר הזה'. 

 

 לא יאשר. והמשרד   :מר פטר וייס

 

לא, אנחנו יכולים לקבל את זה. המועצה יכולה   :עו"ד חן סומך

להגיד: 'אנחנו דוחים את הדבר הזה. דוחים, לא רוצים לקבל את ההחלטה 

, היא הזאת'. כשהמועצה אומרת 'אנחנו לא רוצים לקבל את ההחלטה הזאת'

'אני צריכה לקבל אישור חריג . לדבר ה צריכה לפעול במנגנון שאומר:  זה'

ושר הפנים, צריכים לאשר את הדבר. יכול להיות  האישור החריג זה שר האוצר

שיאשרו. אבל בשביל זה צריך לקבל החלטה פוזיטיבית שאומרת את הדברים 

והיא רוצה  7.0%המועצה יכולה לקבל גם החלטה שהאישור החוקי הוא האלה. 

מהתעריפים יותר. זו החלטה שאתם קיבלתם בחודש נובמבר האחרון, בחלק 

בנושא הזה. היה  7.0%-אתם קיבלתם החלטה שאתם מעלים לעסקים מעבר ל

והמועצה לא היתה מקבלת שום החלטה,  כאן דיון. אם לא היה נעשה דיון

זה שהמועצה בעצם קיבלה החלטה  המשמעות הפוזיטיבית של הדבר הזה

 שאומרת 'אנחנו מאמצים את האישור החוקי' כי זה נובע מחוק ההסדרים.
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פועל כלפי המועצה ומבקש אישור מהמועצה.  הוועד המקומי בעניין הזה

המועצה כאן יושבת כגורם שמאשר. אתם קיימתם לא דיון אחד ולא שניים, 

לפחות חלקכם בעניין הזה סבר שהבקשות של הוועדים המקומיים הן מוגזמות. 

את  אז התקיים כאן דיון ובסופו של דבר בהחלטת רוב המועצה החליטה לאשר

הבקשות של הוועדים המקומיים. אבל הדיון קיים ויש כאן שיקול דעת אפשרי. 

זה תהליכים דמוקרטיים.  –מה קורה בסופו של דבר בתהליכי קבלת ההחלטות 

 כשיש רוב לקבל תהליך מקבלים אותו. כשאין רוב אז לא מקבלים.

 

 לא מסופק.   :מר אבנר בן משה

 

 ך. לא חייב לספק אות  :עו"ד חן סומך

 

 לא ענית לשאלה. לא מספק.   :מר אבנר בן משה

 

 בסדר, הבנו, מיצינו.   :מר פטר וייס

 

ב  :הנרי אלושמר  מושבים מסוימים שרצו  03-, ב73-היה דיון 

האווירה פה היתה שזה חייב לעלות. זאת אומרת, פעם  7.0%-להעלות. ב

, שאפשר שאני שומע אחרי המון שנים שאני במערכת המוניציפלית ראשונה

 . 7.0%-לבקש להוריד את ה

 

לחצי. הם הורידו  13-לא, אפשר להוריד גם את ה  :מר דוד גמליאל

 את המיסים.  13%-בזמנו ב

 

 מתי?   :מר פטר וייס
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 אני אראה לכם את ההחלטה.   :מר דוד גמליאל

 

נו באמת.   :מר פטר וייס  תעזוב, 

 

 לפני שתי קדנציות.   :מר דוד גמליאל

 

אני מזמין אתכם. צווי מיסים של רשויות מקומיות   :סומךעו"ד חן 

שהיא  7317הם מסמכים פומביים. עיריית לוד קיבלה החלטה בנובמבר 

בשליש לצורך  מורידה, שמע מה אני אומר, מורידה את הארנונה לעסקים

 העניין. בקשה חריגה, המועצה יכולה לבקש. 

 

כל הזמן חייבים האווירה שנוצרה במועצה זה ש  :הנרי אלושמר 

 להעלות. 

 

אם לא תקבל החלטה פוזיטיבית שאתה לא, זה מה   :עו"ד חן סומך

נווט אוטומטי.   שקורה. זה 

 

אישור התקציב של רמות  בסדר, הלאה. מי בעד  :מר פטר וייס

נגד?   מאיר? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. אתה 

 

 נמנע.  :מר אבנר בן משה

 

צו המיסים לוועד מקומי את נמנע(  7ות )ברוב קול: הוחלט לאשר החלטה
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 למ"ר מגורים. ₪  75.53ע"ס  8273לשנת  רמות מאיר

 

): הוחלט לאשר החלטה רמות מאיר ומי תקציב ועד מקאת נמנע(  7ברוב קולות 

 .₪ 582,222ע"ס  8273לשנת 

 

ב  :מר דוד גמליאל את התקציב שלו על  אישרנו 7310-מושב סתריה 

תוספת ₪,  1,753,333גיש לי עכשיו עדכון תקציב על היישוב מ₪.  1,703,333

 כתוצאה מתוספת נכסי מגורים ביישוב. ₪  03,333של 

 

 מי בעד אישור העדכון מושב סתריה.   :מר פטר וייס

 

 ₪. 03,333סתריה, עדכון של   :מר דוד גמליאל

 

 פה אחד? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

לשנת סתריה ומי מעודכן ועד מקפה אחד את התקציב ה: הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 7,852,222ע"ס  8273

 

אישור חתימה על התחייבות לטובת ממ"י, בנוגע להשלמות פיתוח  .5

 בישובים.

 

. 755-ו 774, 773מגרש  –ה מגרשים בפתחי 0יש לנו   :יובל אנוךמר 

 back to backיש לנו  על האחריות לפיתוח. המועצה צריכה לחתום מול ממ"י

 ישוב. אני מבקש את אישור המליאה לחתימה על ההסכם. מוועד הי
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 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

"י, בנוגע חתימה על התחייבות לטובת ממ: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 להשלמות פיתוח בי

 .852-ו 855, 882מגרשים  –שוב פתחיה 

 

וייס  הישיבה נעולה. תודה רבה לכם.   :מר פטר 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 .775-ו 775פרוטוקולי מליאה מס' אישור  .7

 

 .581-ו 585מליאה מס'  יפרוטוקול: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 .תב"ריםאישור  .0

 
 התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 202/20/  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .ב
 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ₪ 73,333 תאורה ק"חפ גרור 
73,333 ₪ 
15,533 ₪ 
75,533 ₪ 

 הביטחון משרד
 הפנים משרד
 הרשות קרנות

 

 רכפ ותשתיות פיתוח 
 נון בן

151,733 ₪ 
 

 במקום הרשות קרנות
 095)  ר"תב

 מיועד שהיה(
  בישוב לגנון

 
595 

 חינוכי מוסד בניית
 שלב בסתריה מקיף

 'א

7,713,554 ₪ 
 

   החינוך משרד
 ר"מ 1,154

 
 
 

 הכניסה צומת תכנון
 חשמונאי לבית

753,333 ₪ 
173,333 ₪ 
433,333 ₪ 

 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

 תוחפי חולדה 
 ותשתיות

7,333,333 ₪ 
 

  ישובית השבחה

 ותשתיות פיתוח 
 עזריה מושב

733,333 ₪ 
  

 במקום הרשות קרנות
( 473) ר"תב

 מיועד שהיה
 בישוב לגנון

 למרכז גנרטור רכש 
 7317 הפעלה

73,333 ₪ 
 

  הפנים משרד
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 עדכון התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 202/20/ – יםכספ ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ופיתוח  שידרוג 517
 לישובים כניסות
 ותאורה שילוט

733,333 ₪ 
433,333 ₪ 
933,333 ₪ 

 אושר -  הרשות קרנות
 תוספת -הרשות קרנות

 
 תוספת

 טרום י"גנ בניית 557
 חובה

4,593,454 ₪ 
154,453 ₪ 

1,133,313  
55,175 ₪ 

5,771,113 ₪ 

 אושר – החינוך משרד
 תוספת - החינוך משרד
  אושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

552 
 
 

 ₪ 7,905,503  חובה י"גנ בניית
457,753 ₪  
197,575 ₪ 

0,795,375 ₪ 

 אושר – החינוך משרד
 אושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

 

 נוער מועדון בניית 819
 חשמונאי בית בישוב

733,333 ₪ 
  

 הסכום הרשות קרנות
 מתבר מועבר

 של גנון
 (755) הישוב

 למחלקת רכב 555
 והנדסה תשתיות

 

733,333 ₪ 
157,493 – 

75,713 ₪ 
 

 סגירת 
 ר"התב

 והעברת
 היתרה

 פ"לקל
 נגישות הסדרת 558

 לליקוי  אקוסטית
 ס"ביה שמיעה
  גוונים

03,333 ₪ 
75,077 - ₪  

0,547 ₪ 

 החינוך משרד.ת
 החינוך.מ התקבל

 הקטנת
. מ תקציב
 החינוך

 לקרית מסוף 385
 גוונים החינוך

 
40,907 ₪  

 
 

 
  הרשות קרנות

 הועבר
 למועצה
 ממשרד

 התחבורה
 של סך

715,355 
 סך במקום

 753,333 של
₪. 

 בית הספדים מבנה 511
 מרכזי עלמין

033,333 ₪ 
033,333 ₪ 
533,333 ₪ 

 אושר - ותהרש קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 

  מאושר – החינוך משרד ₪ 5,975,144 17 בנים שלהבת 812
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  ₪ 433,333 כיתות
033,333 ₪ 

5,575,144 ₪ 
 

 מאושר – הרשות קרנות
 תוספת - הרשות קרנות

 
 תוספת

 פינות לתמורה עוז 528
 הרצוג  אזורי עבודה

054,733 ₪ 
033,333 ₪ 
554,733 ₪ 

 

 מאושר – החינוך משרד
  תוספת – הרשות קרנות

 תוספת

 

סגירת התב"רים ואשרור התב"רים : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 כדלהלן:

 202/20/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב סגירת. ג

' מס

 ר"תב

  הערות ביצוע סכום               נושא

 ₪ 05,333 ם"רמב יד פיתוח 59
 

 

 ₪ 733,333  ומדרכות כבישים פיתוח פתחיה 753
 

 

 ₪ 733,333 שעלבים ופיתוח תכנון 719
 

 

 ₪ 733,333 פתחיה מושב כבישים שיקום 821
 

 

 ₪ 733,333 ומדרכות כבישים פתחיה 857
 

 

 ₪ 733,333 חשמונאי בבית לגנון יביל מבנה  855
 

 

 ₪ 173,333 שעלבים חינוך קרית חצהר ומתקני פיתוח 822
 

 

 ₪ 07,333 שמואל כפר פיתוח 375
 

 

 ₪ 107,333  יוסף כרמי פיתוח 375
 

 

 ₪ 53,333 יוסף כרמי גישה וכביש בטיחות  הסדרי 375
 

 

 ₪ 173,333 פדיה מושב פיתוח 387
 

 

 ₪ 175,333 פדיה מושב ותשתיות פיתוח 358
 

 



 מועצה אזורית גזר
 3102.2031, ראשוןמיום , 825מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 33 
 

 ₪ 733,333 יוסף כרמי ותשתיות פיתוח 355
 

 

 ₪ 133,333 בילו כפר ותשתיות פיתוח 352
 

 

 ₪ 133,333 סתריה ותשתיות פיתוח 352
 

 

 ₪ 733,333 נען ותשתיות פיתוח 357
 

 

 ₪ 733,333 בילו בכפר פיתוח 353
 

 

 ₪ 733,333  יוסף בכרמי פיתוח 355
 

 

 ₪ 07,333 ישרש פיתוח 377
 

 

 ₪ 173,333 נשים למקוואות סולר 381
 

 

 ₪ 73,333 איילון נוף חובה י"גנ 895
 

 

 ₪ 073,333 זריהע גנון 552
 

 

 פ.ל.לק והעברה ביטול ₪ 145,715 יציץ מאיר רמות גישה כביש 579

 

 202/20/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב סגירת. ג

' מס

 ר"תב

  הערות ביצוע סכום               נושא

 ₪ 733,333 איילון בנוף פיתוח 312
 

 

 ₪ 733,333 סירני נצר בקיבוץ פיתוח 318
 

 

 ₪ 133,333 עזריה במושב פיתוח 315
 

 

 ₪ 1,733,333 ותשתיות פיתוח תוספת -שעלבים חינוך קרית 322
 

 

 ₪ 15,533 נון בן בכפר יביל ילדים גן 395
 

 

 ₪ 175,559 סירני נצר פיתוח 577
 

 

 ₪ 707,545 סתריה פיתוח 578
 

 

 ישיבת  שמיעה לליקוי כיתה נגישות הסדרת 587
 שעלבים

79,537 ₪ 
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 ₪ 03,333 הרצוג ס"בביה אקוסטית נגישות הסדרת 588
 

 

 ₪ 415,553 אוטובוסים שני רכישת 555
 

 

 ₪ 143,333 בנות ממד חינוך במוסדות והתאמות שינויים 551
 

 

 שמיעה לליקוי אקוסטית נגישות הסדרת 557
 שעלבים.י

03,333 ₪  

 ₪ 5,515 איילון נוף פיתוח 555
 

 

 ₪ 733,333  סתריה ושבבמ פיתוח 313
 

 

 שמיעה ללקוי אקוסטית נגישות הסדרת 558
  גוונים ס"ביה

75,077 ₪ 
 

 

 ₪ 70,034 לתלמיד השן בריאות שירותי הפעלת  327
 

 

 ₪ 79,550 7311 לתלמיד השן בריאות שירותי הפעלת 582
 

 

 ₪ 114,557 7311 לשנת כבישים סימון 585
 

 

 ₪ 141,500 יעיןמוד איילון נוף כביש תאורה 581
 

 

 ₪ 733,333 שעלבים קיבוץ וניקוז כבישים שיקום 825
 

 

 ₪ 519,170 חשמונאי בבית ילדים גן בניית 881
 

 

 ₪ 775,557  לקשיש יום מרכז התאמת 791
 

 

  ₪ 133,333 נען קיבוץ ותשתיות פיתוח 539

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 21.13.3.13 – רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

  ₪ 94,377 סתריה החינוך קרית – חינוך מבני הקמת 350 7

  ₪ 11,514 יוחנן גני פיתוח 355 8
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 ₪ 133,333 ספורט מגרש פיתוח יוסף כרמי 155 3
 

 

 ₪ 79,374  יוסף כרמי יביל כנסת בית 151 5
 

 

 ₪ 155,971 פנייםאו שביל לביצוע מפורט תכנון 199 5
 

 

  ₪ 197,739 גזר במואז  חקלאית תיירות שביל 770  1

  ₪ 97,114 תאורה ישרש 740 2

 ₪ 14,745 שעלבים חינוך לקרית הסעים מסוף הסדרת 719 9
 

 

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

  0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות עלביצו יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

  ₪ 54,537 בילו כפר ומתאר אב תוכנית 749 72

  ₪ 57,755 יוחנן גני ומתאר אב תוכנית 773 77

 ₪ 05,733 נען ומתאר אב תכונית 771 78
 

 

 ₪ 174,359 ם"רמב יד במושב תנועה והסדרת פיתוח 039 73
 

 

 ₪ 77,333  כנסת בית יוסף כרמי 000 75
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  ₪ 133,333 ישרש ותשתיות פיתוח 044 75

 ₪ 733,333 יוחנן גני ותשתיות פיתוח 047 75
 

 

  ₪ 177,335 חשמונאי בית בישוב פיתוח 070 71

 ₪ 033,333 גזר בקיבוץ כנסת בית בניית 050 72
 

 

 ₪ 57,333 מצליח מושב ומתאר אב תוכנית 095 79
 

 

 ₪ 133,333 נון בן כפר ומתאר אב תוכנית 099 82
 

 

  ₪ 133,333 חולדה ארומת אב תוכנית 433 87

  .₪ 477,150 בשעלבים פיתוח 410 88

 ₪ 115,759 זרמים לשני במקור הפרדה 417 83
 

 

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

85 415 
 

  ₪ 53,333 ישרש מועדון

 ₪ 033,333 4700 אלון דור דלק תחנת ביוב חיבור 415 85
 

 

  ₪ 733,333  מצליח מושב ותשתיות פיתוח 407 85
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 ₪ 733,333 פתחיה מושב ותשתיות פיתוח 400 81
 

 

 ₪ 133,333  שמואל כפר ותשתיות פיתוח 405 82
 

 

 ₪ 133,333 בילו כפר ותשתיות פיתוח 440 89
 

 

 ₪ 133,333 עוזיאל בית ותשתיות פיתוח 444 32
 

 

 ₪ 55,333 מאיר רמות ותשתיות פיתוח 447 37
 

 

 

 202/20/– כספים ועדת לאישור רים"תב

 0202202/22 -  רים"תב אישרור. ד

 

' מס

 סי
 

 הערות לביצוע יתרה  ר"התב שם ר"התב' מס

 ₪ 733,333 חולדה תכנון קידום 477 38
 

 

 ₪ 01,545 סתריה חינוך קרית פיתוח 955 33
 

 

 קרית הסעים מסוף רגל הולכי בטיחות רשיפו 009 35
 שעלבים חינוך

147,453 ₪ 
 

 

 ₪ 703,333 שעלבים קיבוץ פיתוח 475 35
 

 

 ₪ 104,193  גזר מואז תיירות לפיתוח אב תוכנית 774 35
 

 

 ₪ 909,399 חשמונאי בית נוער מועדון בניית 759 31
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 .7310אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת  .4

 

 .7310שור תקציבי ועדים מקומיים לשנת אי .7

 

צו המיסים לוועד מקומי חולדה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  9.12ע"ס  8273

  

ע"ס  8273לשנת חולדה ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

575,222 ₪. 

 

יד רמב"ם לשנת צו המיסים לוועד מקומי את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.29ע"ס  8273

 

 8273לשנת יד רמב"ם ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 595,222ע"ס 

 

 8273צו המיסים לוועד מקומי יציץ לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.29ע"ס 

 

ע"ס  8273לשנת יציץ ומי קתקציב ועד מאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

552,222 ₪. 

 

 8273לשנת נצר סירני ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 7,555,222ע"ס 
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ע"ס  8273לשנת פדיה ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

7,717,222 ₪. 

 

י צו המיסים לוועד מקומאת נמנע(  7ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  75.53ע"ס  8273רמות מאיר לשנת 

 

): הוחלט לאשר החלטה רמות מאיר ומי תקציב ועד מקאת נמנע(  7ברוב קולות 

 .₪ 582,222ע"ס  8273לשנת 

 

לשנת סתריה ומי פה אחד את התקציב המעודכן ועד מק: הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 7,852,222ע"ס  8273

 

לטובת ממ"י, בנוגע להשלמות פיתוח אישור חתימה על התחייבות  .5

 בישובים.

 

חתימה על התחייבות לטובת ממ"י, בנוגע : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .852-ו 855, 882מגרשים  –להשלמות פיתוח בישוב פתחיה 

 

 


