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 מידע. .1

 

וייס עפ"י הנחיות פיקוד א( למצב הביטחוני:  עדכון בנוגע  :מר פטר 

הביטחון במועצה הוא שגרת חירום, לפיו יש לפעול כבשגרה אך  העורף מצב

ועצה בקשר רצוף עם המב( להקפיד על הנחיות המיגון בכל מסגרות המועצה. 

פיקוד העורף וארגוני החירום, והיא ערוכה ומוכנה למעבר לחירום במידת 

נגיע לזה.  מינהלת המועצה מקיימת הערכת מצב מדי ג( הצורך. אני מקווה שלא 

בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים בתיאום עם פיקוד העורף והיקל"ר. יום, 

ר שוטף עם צוותי החירום ועם זה יחידות הקישור לרשות. ד( המועצה בקש

קייטנות, גני ילדים,  –הנהגות היישובים. ה( במסגרת החינוך של המועצה 

מועדוניות ומשפחתונים, פועלות כסדרן תחת מיגון תקני. כל המסגרות תרגלו 

ו( המקלטים ביישובי המועצה כניסה למרחב המוגן, כל אחד במקום פעילותו. 

הוצאנו קובץ  –( מידע וסיוע לאוכלוסייה . זנפתחו בהנחיית פיקוד העורף

, לתושבים ותיקים ולמשפחות בעלי צרכים מיוחדים. מחלקת הנחיות להורים

הרווחה מקיימת הסברה לאוכלוסיות אלו ביחד עם מדריכות לשעת החירום של 

פיקוד העורף, וניתן לפנות גם באופן יזום לקו הפתוח שהפעלנו לנושא 

הפעילה  ירות הפסיכולוגי. ח( לאור המצב,באמצעות מחלקת הרווחה והש

המועצה תכנית העשרה מרחוק באינטרנט לכל המעוניין, הופקה חוברת 

מיוחדת להפעלת נוער וילדים, ובנוסף מתקיימות פעילויות הפוגה וסדנאות 

העשרה ביישובי המועצה באמצעות יחידת הנוער של המועצה. ט( ניתן לקבל 

באתר האינטרנט של המועצה. כמובן  עדכונים שוטפים ומענה לפניות

באפליקציה החדשה לתושב, במוקד המועצה ובקו הפתוח שהפעלנו. י( היינו 

יוזמות מרגשות מצד עובדי המועצה, ועדי היישובים, בתי הספר  עדים למספר 

ותושבים פרטיים, הכוללות ארגון חבילות ואיסוף ציוד לחיילים בחזית, אירוח 



 מועצה אזורית גזר
 14.207.27, ראשוןמיום , 542מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 5 
 

י מברך על כך. בשם תושבי המועצה ונבחריה, אני תושבים מהדרום ועוד. אנ

מבקש לשלוח תנחומים למשפחות שאיבדו את יקיריהן, לאחל החלמה מהירה 

 לפצועים ולשאת תפילה לשובם של בנינו הביתה בשלום ובמהרה, אמן. 

 

אני רוצה לציין במילה טובה את ההתעסקות גם של   :גב' כרמל טל

הקייטנות במועצה. אני שומעת מההורים קייטנת הקיץ בבית הספר וגם של 

תגובות יוצאות מן הכלל על התפקוד, על העדכונים, על המידע שזרם, על 

הפעילויות שהוחלפו בפעילויות מתאימות למצב, ובאמת כל הכבוד. אני חושבת 

 שזאת היתה משימה לא פשוטה. 

 

הודיעו לנו גם שזכינו בפרס המחוז בנושא הזה של   :מר פטר וייס

 עלת החינוך הבלתי פורמאלי והקייטנות, בית הספר של קיץ. הפ

 

 היה מאוד מוצלח.   :גב' כרמל טל

 

זה מאוד הצליח. מידע נוסף: אפליקציה חדשה   :מר פטר וייס

המועצה השיקה אפליקציה ייעודית לתושב המאפשרת לדווח בזמן לתושב. 

ע הרלוונטי אמת על מפגע בצירוף תמונות, לקבל עדכוני המועצה וכל מיד

לטלפון הסלולרי בשגרה ובחירום, לבצע תשלומים שונים באמצעות 

 האפליקציה ועוד. 

 

 אפשר לקבל גם כסף?   :ישראל פרץמר 

 

 לא, זה בחינם.   :מר פטר וייס
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 לקבל אפשר, אם אתה משלם יותר אתה תקבל חזרה.   :מר דוד גמליאל

 

 ליקציה. לבצע תשלומים שונים באמצעות האפ  :מר פטר וייס

 רבעון ראשון. דוד, תן הסבר.  – 2014דו"ח רבעוני לשנת 

 

צריך לדווח כל  עפ"י הוראות החוק, גזבר הרשות  :מר דוד גמליאל

רבעון האם הרשות תגמור את השנה בעודף / בחוסר, והאם היא תעמוד ביעדים 

אנחנו שהציבה מבחינת התקציב. אז ברבעון הראשון, כפי שכולם ראיתם, 

בסך הכל מבחינת ההוצאות וההכנסות אנחנו עומדים ₪.  696,000של  בעודף

ומממשים את התקציב. שלחתי אליכם דו"ח מפורט, כולל דו"ח רבעוני  ביעד

 שאנחנו שולחים בצורה מסודרת למשרד הפנים. 

 

שנה. אז  60שכחתי גם לברך את ישראל כהן, חגג   :מר פטר וייס

בגר בכבוד, תזכה לבריאות ואריכות מזל טוב. איך אומרים בגיל הזה? תת

 ימים. 

תב"רים ייעודיים שלא נדונו בהנהלה. אני רוצה לקבל את האישור  3יש פה 

 שלכם לאשר את זה פה.

 

הראשון זה סימון כבישים והתקני בטיחות, השני זה   :מר דוד גמליאל

 םאילו תברימענק משרד החינוך.  - ציוד וריהוט לגני ילדים חובה וטרום חובה

 הנהלה.  והשקיבלנו אחרי מועד ועדת הכספים 

 

 יש מתנגדים? תודה.   :מר פטר וייס
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להוסיף לסדר היום את התב"רים כלהלן: : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 חובה וטרום חובה. –סימון כבישים והתקני בטיחות, ציוד וריהוט לגני ילדים 

 

 .541אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2

 

 יש שאלות? מי בעד? פה אחד.   :מר פטר וייס

 

 .541פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

ממשרד ₪  50,000קיבלנו כפי שציינו קודם,   :מר דוד גמליאל

התחבורה לטובת סימון בכבישים והתקני בטיחות. אנחנו עושים את זה דרך 

מענק  50,000-, התב"ר בנוי מוביםכפי שאתם רואים בייש קבע פעמיים בשנה.

 71,429 סה"כ מקרנות הרשות. זה המצ'ינג שאנחנו צריכים להעמיד 21,000-ו

 . ש"ח

 

 אתה מדבר על הצבע שצובעים את הכבישים?  :מר יוסי כחלון

 

כן, הצבע והבמפרים וכל מיני התקנים ממוסדות   :מר דוד גמליאל

 חינוך. 

 

 בעיקר צבע.   :מר פטר וייס

 



 מועצה אזורית גזר
 14.207.27, ראשוןמיום , 542מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 8 
 

 הצבע זה לשבוע או לשבועיים?  :יוסי כחלוןמר 

 

אתה צודק במה שאתה אומר, לפני שנתיים נעשתה   :מר דוד גמליאל

עבודה, דיברנו על זה. אנחנו עכשיו מקפידים לקבל צבע שמע"צ צובע איתו, 

 חודשים.  3-4-כהוא אמור להחזיק 

 

אבל אתם תקפידו הפעם? כי זה כל שנה חוזר על   :מר יוסי כחלון

 עצמו. 

 

, וגם האנשים שלנו מקבלים הוראות מקפידים.  :מר דוד גמליאל

 הקבלן. 

 

 היית בהנהלה, יוסי?  :מר פטר וייס

 

 כן. זו הערה בונה.   :מר יוסי כחלון

 

יוסי, לוקחים את זה לתשומת לב.   :מר דוד גמליאל  בסדר גמור, 

 

 כשהם באים לצבוע הם לא מנקים קודם כל את  :ראובן ביטןמר 

 הכביש עד הסוף. 

 

 יש אחריות. אנחנו צריכים לממש את האחריות  :מר דוד גמליאל

 –בניין גני ילדים חובה  -ציוד במימון של משרד החינוך ואתה צודק בהערה. 

גני ילדים טרום חובה ₪.  26,000 זה עבור גנים שלמעשה  ₪, 104,000 –בניית 

שלושת התב"רים  ואלכבר הם עובדים, עכשיו רק מקבלים את התקציב. 
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 תוספת ממפעל הפיס למועדון גני יוחנן₪  50,000אחרי זה יש לנו  הראשונים,

הצטיידות.  ₪44,100,  44,000בית ספר תיכון קיבלנו  ,עבור ציוד. עבור סתריה

 . על חשבון ההשבחה של הקיבוץ₪ מיליון  1.5 משמר דודלתוספת 

 

 של היישוב, זה כבר לא קיבוץ.   :מר פטר וייס

 

של היישוב, ודאי. לא יודע למה קוראים לזה קיבוץ   :מר דוד גמליאל

 משמר דוד, צריך לשנות את השם.

 

 זה מותר, לא מוותרים.  :מר פטר וייס

 

 זה השם שרשום במוסדות.   :מר דוד גמליאל

 

 של המינהל? 10%היטל ההשבחה שאתה אומר, זה   :מןיגב' מיה הי

 

 . 12%  :מר דוד גמליאל

 

 זה לא כל הסכום.   :ר וייסמר פט

 

 מזה.  70%אבל זה לא כל הסכום.   :מןיגב' מיה הי

 

 , כן. 70%  :מר פטר וייס

 

כיתות, הפחתה  12יש להם עוד יתרה. שלהבת בנים,   :מר דוד גמליאל

אתם רואים בהסבר, זה ביטול התחייבות משרד התרבות ₪.  126,424של 
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₪  110,000-הקטנה ו 60,000 –הרצוג בית ספר והספורט. קירוי מגרש כדורסל 

תוספת ממשרד התרבות והספורט. כרמי יוסף ביטוח מגרש ספורט וכרמי יוסף 

להם, כפי שאתם רואים, את הקצוות שהיו להם ואישרנו הפחתנו  –בית כנסת 

תוספת ₪.  75,000להם עבור הכסף שהמועצה מימנה פיתוח ביישוב בהיקף של 

 משרד הפנים. ₪,  300,000 –למבנה מועצה 

 

 זה לא מופיע פה.   :חיים אלקובימר 

 

ב  :מר דוד גמליאל , ראית הפחתות, והתוספת 333-ב 173-זה מופיע. 

עבור בית המועצה, עבור ביטול  300. תוספת של 2זה בדף הראשון בתב"ר מס' 

₪.  150,000 –של הקצבה שהיתה לנו בעבר. השלמת בית כנסת בית חשמונאי 

 אלות למי שיש. אלה התב"רים. ש

 

מי בעד אישור התב"רים עפ"י הרשימה? פה אחד,   :מר פטר וייס

 תודה רבה. 

 

 -את התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 7/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

שיפוצים ופיתוח  1
 כרמי יוסף

  קרנות הרשות ₪  75,000

סימון כבישים  2
והתקני בטיחות 

 2014לשנת 

50,000 ₪ 
21,429  ₪ 
 סה"כ₪  71,429

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות
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 7/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום יוחנן גני נוער מועדון

 אושר-₪ 1,521,474 חנןיו גני נוער מועדון 331
 תוספת-ש"ח 50,000

 סה"כ ₪  1,571,474

 
 מפעל הפיס

 

 
 

 הצטיידות 

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה

 אושר-₪  26,238,959
 תוספת-₪  44,100

 סה"כ₪  26,283,059

 
 משרד החינוך

 
 הצטיידות            

  

מבני ציבור קיבוץ  319
 משמר דוד

 אושר-₪  4,807,989
 תוספת-₪  500,000,1

 סה"כ₪  6,307,989

 
 קרנות הרשות

 

 12שלהבת בנים  278
 כיתות

 אושר-₪  9,762,223
(126,424₪ ) 

 סה"כ₪   9,635,799

 
 ביטול התחייבות משרד 

 התרבות והספורט

 

קירוי מגרש כדורסל  504
ביה"ס הרצוג בית 

 חשמונאי

 אושר-₪  899,600
60,000 
 הקטנה -₪  60,000

110,649  ₪ 
 סה"כ₪  950,249

המועצה להסדרי ההימורים 
 בספורט וקרנות הרשות

 קרנות הרשות
 משרד התרבות והספורט

 

כרמי יוסף פיתוח  176
 מגרש ספורט

 אושר-₪  100,000
 הקטנה-₪  50,000
 הקטנה-₪   50,000

 סה"כ₪  0

 
 השתתפות הישוב

 קרנות הרשות

 

תוספת למבנה  72
 המועצה

 אושר-₪  10,000,000
 תוספת-₪  300,000
 הקטנה-₪  289,353

 סה"כ₪  10,010,647

 
 משרד הפנים

ביטול הקצבה משרד 
 הפנים

 

כרמי יוסף בית  333
 כנסת

 אושר -₪  50,000
 הקטנה-₪  25,000
 הקטנה-₪  25,000

 סה"כ₪  0

 
 השתתפות הישוב

 קרנות הרשות

 

השלמת בית כנסת  198
 בבית חשמונאי

 אושר-₪  457,700
 פתתוס-₪  150,000
 סה"כ₪  607,700

 
 דת-קרנות הרשות
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 7/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב
 

 

 

 .2014עדכון תקציב לשנת  .4

 

בהתאם  כבכל שנה, אנחנו מעדכנים את התקציב  :מר דוד גמליאל

לשינויים שחלים בתקצוב המשרדים ובצרכים שהמועצה צריכה בהתייחס 

. כל השינויים הריאליים. וכדו' תוספת תושבים, תוספת כיתות, גני ילדיםל

בכדי לממש את המדיניות כפי שאישרתם אותה בתחילת השנה, אנחנו צריכים 

מספר נושאים שיש  רחבנולממן תוספות. אנחנו למעשה לא רק הוספנו פה, גם ה

ניקיון, כולבהיקף היישום בשטח עליהם בעיה.  ל פינוי הנושא הראשון זה 

כפי שמופיעים עם סכומים, הנושאים אני לא אקריא את ₪.  110,000אזבסט 

פקח הוספנו אכיפה סביבתית, הנושאים. הרחבת פעילות  בדפים אלא רק את

. בכדי לשפר את כלבים ללכידתבכדי לתת דגש לעניין הזה. תוספת תקציב 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום יוחנן גני נוער מועדון

 אושר-₪ 3,674,058 חובה י"גנ בניית 460
 תוספת-ש"ח 26,000

 סה"כ ₪  3,700,058

 
 משרד החינוך

 

 
 הצטיידות

 

ניית גנ"י טרום ב 461
 חובה

 אושר-₪  6,303,110
 תוספת-₪  104,000

 סה"כ₪  6,407,110

 
 משרד החינוך

 
 הצטיידות            
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יוכל השירות בוועדה אנחנו סורקים עכשיו את התיקים, ככה שתושב א ו לקוח 

לא לחפש לו תיק באיזשהו מקום שלא לבוא, לראות את הכל סרוק במחשב, 

כרמל הזכירה את זה, אנחנו למעשה שדרגנו את  –תמיד מוצאים אותו. חוגים 

הנושא של חוגים, הוספנו עוד סכום ניכר מאוד לתחום הזה. השנה יהיה 

ימים וכולם  3 , 'חוויה בכרם'. זה יהיה פסטיבל שלפסטיבל קיץ בספטמבר

גודל של לנו עוד סדר  פוהעסק מתייקר, נוס –מוזמנים. אחזקת בניין המועצה 

, מים ניקיון חשמלכולל צריך לנקות ולתחזק. מ"ר שאותם  1,000-למעלה מ

.'   וכדו

 

 משלמים ארנונה?   :מר יוסי כחלון

 

הוספנו פה כסף כדי לתת פתרונות  –מערכת הביוב   :מר דוד גמליאל

בשנתיים האחרונות בהיקפים  . למען האמת, את מערכת הביוב שדרגנולבעיות

. מרכזי ענין השדרוגאת ולסיים להמשיך  ובכוונתנו₪, מיליון  7-של למעלה מ

היישובים. בצד  25אנחנו מתכוונים לשדרג את כל מרכזי המחזור בכל  –מחזור 

 -של הממלכה, זאת אומרת חינוך ורווחה

 

מה התכנית? מתי נגמור את  ל המחזור?עד מתי כ  :מר תמיר ארז

 פינת המחזור?

 

אחר אישור ל יתחיל זה עניין של מספר חודשים.   :מר דוד גמליאל

כפי שהיה שנה  –התקציב, יש כבר תכניות. לקראת סוף שנה. ריווח כיתות 

התושבים לא משלמים עבור ריווח, אנחנו ממשיכים בעניין הזה  שעברה

תהיה חטיבת  זו. תיכון חדש הצטרף אלינו, השנה מבחינת כמות ילדים בכיתה

ושמירה במוסדות  ניקיוןביניים. לצורך העניין אנחנו מקצים כספים לעניין זה. 



 מועצה אזורית גזר
 14.207.27, ראשוןמיום , 542מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 14 
 

כולם צריכים קבלן: חינוך, גם פה יש התייקרות. המדינה החילה חוק על עובדי 

ולקבל את כל מה שמגיע מבחינה פנסיונית, החל מהיום  להגיע לשכר מינימום

, מה שבעבר 30%-שון שהם עובדים. זה למעשה ייקר את העלויות שלנו בהרא

 . חלקן התייקרו, חלקן התווספו –לא היה. הסעות תלמידים 

 יום ראשון הקרוב, בעזרת השם.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

יש  ₪. אנחנו מעריכים תוספת של למעלה ממיליון   :מר דוד גמליאל

רמל הזכירה, ביצענו אותה, ההורים שילמו יותר קווים. קייטנת קיץ, כפי שכ

יודעים, משרד החינוך השלים ₪,  300 והמועצה  ש"ח 580 סך שלכפי שאתם 

, אנחנו בנושא של רווחה גם מוסיפים כסףלילד. ₪  200-250על זה עוד  מוסיפה

בנושא טיפול בנכים ותוספת מועדוניות ביישובים. זה בגדול. בסך של 

קיצץ במענק עולים קצת, לא הרבה. משרד הפנים  ההכנסות, אנחנו בארנונה

ובסך הכל אנחנו מבקשים לאשר את התקציב כפי א"ש בלבד.  311והביאו של 

היקף ל, יחסית למה שאישרנו קודם₪  6,920,000שקיבלתם אותו בהגדלה של 

 . כפי שאושר בתחילת שנהשיא תקן כוח האדם נשאר ₪.  159,110,000של 

 

 לות?יש שא  :מר פטר וייס

 

מה אנחנו מקבלים ₪, מיליון  6-מתוך ה  :מר יוסף )ג'ו( לוי

 מהשלטונות? 

 

תקציב משרד החינוך מגדיל לנו את הבעיקר למעשה   :מר דוד גמליאל

 ₪.  1,784,000-ב החזוי

 

. פה 2014מבקש לאשר את עדכון התקציב לשנת   :מר פטר וייס
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 אחד, תודה רבה. 

 

ע"ס  2014התקציב המעודכן לשנת לאשר פה אחד את  : הוחלטהחלטה

159,110,000  .₪ 

 

 .2014אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת  .5

 

ו  :אריאל הילדסהיימרמר  בדומה לתהליך שעשינו בשנים האחרונות, שלחנ

אליכם קודם כל את ההמלצות של הוועדה המקצועית לנושא תמיכות. אני מניח 

. א את ההמלצות בשביל הסדר הטובאני אקרישקיבלתם אותן ביחד עם הזימון.

₪.  20,000 –העמותה לקידום הספורט בנצר סירני הפועלת בתחום הכדורסל 

העמותה  –נאשר בסוף את הכל. עמותת נשר עזריה הפועלת בתחום האגרוף 

ההמלצה שלנו, עפ"י הוראות ₪.  18,141תוקצבה ע"י מינהל הספורט בסך של 

עמותת סנרוק טקמנדו הפועלת ₪.  18,141 –שקל מול שקל הנוהל, מצ'ינג 

העמותה למען ספורט, חינוך ותרבות ₪.  20,000 –בתחום אמנות הלחימה 

העמותה ₪.  20,000 –קיבוץ גזר הפועלת בתחום הבייסבול והסופטבול 

₪.  20,000 –לספורט, תרבות ונוער הפועל נען הפועלת בתחום הכדורסל 

ורית גזר פועלת בתחום העמותה לקידום הספורט בתחום המועצה האז

הכדורסל, היא מפעילה קבוצת בוגרים בליגה הארצית ונושאת את שם המועצה 

ובפרסומי הקבוצה.  באיגוד, בביגוד השחקניםכחלק מהשם של הגוף המפעיל, 

 40,000אנחנו ממליצים על מתן תמיכה של  לכן בהתאם לעדיפות שקבענו בנוהל

דו בקריטריונים שנקבעו גם מבחינת עמ אני מדגיש, כל העמותות שהזכרתי₪. 

תחומי הפעילות שיש להם בתחומי המועצה, גם מבחינת הפעילויות התחרותיות 

 שהן מקיימות וגם מבחינת המסמכים שהם נדרשו להציג. 
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 שאלות?  :מר פטר וייס

 

ואחד  20מקבל  100,000איך זה יוצא שאחד שמבקש   :חיים אלקובימר 

 ? 20מקבל גם  28שמבקש 

 

מי שמלווה את עבודת הוועדה –התשובה היא פשוטה  :אריאל הילדסהיימרר מ

זה מנהל אגף תנ"ס אורי שמחה, וככה גם נהגנו בשנים קודמות ואני חושב שזה 

בגלל שאין הבדל מהותי בהיקפי הפעילויות בין לפי חוות הדעת שלו יפה. 

רט העמותה, למעט העמותה שהזכרתי, שהיא כן בליגה ארצית בתחום ספו

מרכזי ומועדף, שאר העמותות ההיקפים שלהן די דומים ולכן המועצה 

משתדלת עד כמה שאפשר לחלק את זה שווה בשווה, את כל התקציב שאישרו 

 במליאת המועצה. 

 

יש פה חוסר פרופורציה, באמת. בלי לפגוע באף   :חיים אלקובימר 

 אחד. 

 

 לא, למה?  :מר דוד גמליאל

 

נותן לו  28שמבקש אחד   :חיים אלקובימר  , אתה נותן לו 20ואתה 

 . 100%כמעט 

 

 20ואתה מבקש ₪ יכול להיות תקציב של מיליון   :מר דוד גמליאל

והעמותה השנייה יש לה תקציב של מיליון והיא רוצה חצי מיליון. זה עניין של 

 השאלה איזה פעילות.  בקשת העמותה,
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 זה גם סגנון של בקשה.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

שביקשה אם אתה מדבר על היקפים, הקבוצה   :חיים אלקובימר 

 זה פעילות של המועצה האזורית גזר.  200,000

 

 . פעילות של המועצה לא  :מר דוד גמליאל

 

כך כתוב. עמותה לקידום הספורט בתחום המועצה   :חיים אלקובימר 

 . 200האזורית גזר. היא ביקשה 

 

 . 200ביקשה   :מר פטר וייס

 

, 28ביקש בסדר. גזר, שזה קיבוץ קטן, בלי לפגוע,   :חיים אלקובי מר

 . יש פה חוסר פרופורציה. 20קיבל 

 

 מיליון.  10אנחנו בשנה הבאה נבקש   :מר תמיר ארז

 

העמותה כי חיים, זה גם לא נכון מה שאתה אומר.  :אריאל הילדסהיימרמר 

א מפעילה קבוצת בתחום המועצה היא לא עמותה של המועצה. גם הי פועלתש

ועומדת כפי שהסברתי בקריטריונים של העדיפות  כדורסל בליגה הארצית

 . 2ולכן אנחנו ממליצים לתקצב אותה יותר, כפול  שנקבעו בנוהל

 

השאלה שלי אם יש סכום מראש שאחר כך מחליטים   :ישראל פרץמר 

 לחלק, או שלפי הבקשות. 
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, מיד לאחריו, 2013בפברואר תקציב המועצה אושר  :אריאל הילדסהיימרמר 

 זה גם הוראות החוק, יצאנו בקול קורא בהתאם לתקציב שאושר. 

 

 זאת אומרת זה התקציב שהיה אפשרות לחלק.   :ישראל פרץמר 

 

.  :אריאל הילדסהיימרמר   נכון

 

 הם יודעים את זה, העמותה?  :ישראל פרץמר 

 

 ודאי. זה כבר שנה רביעית עובד בשיטה הזאת.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

למה אני שואל? כי אם הם יודעים את הסכום,   :ישראל פרץמר 

? לא סתם אני 200,000כאשר כל הסכום כמעט הוא  200,000הכיצד אחד מבקש 

שואל. אם ינחו את העמותות על האפשרויות של מתן תמיכה בטרם הגשה, יכול 

תר נכונה בין מה שהוא יבקש למה שהוא יקבל. להיות שגם תמצא סימטריה יו

  , וכי יעלה על הדעת שהוא יקבל את כל הסכום?200,000כי אם כל הסכום הוא 

 

 הוא חשב שאין אף אחד יותר, יש רק הוא.   :מר יוסי כחלון

 

ואז העמותות תהיינה  כדאי לעשות איזה ליווי כזה  :ישראל פרץמר 

 יותר סבירות בדרישות שלהן. 

 

יש ליווי של מנהל אגף תנ"ס, אריאל אמר את זה   :דוד גמליאל מר

זה לא  בדבריו, המנהל מגדיר את הדברים. כל אחד יכול לבקש מה שהוא רוצה.
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 תלוי בנו. 

 

מרוצות אני חושב שהן אגב, ייאמר לזכות העמותות,  :אריאל הילדסהיימרמר 

לפני  400,000. גם זאת שמבקשת, והיתה אחת שביקשה בסך הכל מהסכום הזה

. היא מנסה בשיטת מצליח, וזה 400,000-זה לא באמת שהיא מצפה ל שנה,

בסדר. זה לא אחד מהקריטריונים מה העמותה ביקשה. יש הרבה מאוד 

 , בסדר. זה סגנון גם. קריטריונים, זה לא אחד מהם. אז היא ביקשה

 

 היתה עמותה אחת שלא קיבלה.   :יהודה גבאימר 

 

.  :יימראריאל הילדסהמר   נכון

 

 היא גם לא ניהלה את הספרים כחוק.   :מר פטר וייס

 

 בסדר, היתה בעיה. מה לעשות.  :יהודה גבאימר 

 

לשאלת יהודה, היתה עמותה אחת שהגישה בקשה  :אריאל הילדסהיימרמר 

ודנו בה, והעמותה הזו, העמותה למען הספורט במצליח, אין לה אישור ניהול 

ויש לה עוד מספר  ן לה דו"חות כספיים מלאים, איתקין מרשם העמותות

  חוסרים של אישורים שלא הגישה.

 

, ואז קרה שנה אחת שהיא לא היתה בפעילות היה לה  :יהודה גבאימר 

 לה מה שקרה, היה קשה מאוד להשיג את הזה, ואז דחו אותם לגמרי.

 

 מה לעשות, בסדר.   :מר פטר וייס
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ם האלה נקבעים ע"י משרד הפנים, הקריטריוני :אריאל הילדסהיימרמר 

 יהודה, אין מה לעשות. 

 

 לא, הוא אומר אין.   :יהודה גבאימר 

 

 ב'. -אין להם אישור ניהול תקין, זה א' :אריאל הילדסהיימרמר 

 

משתדלים להביא את הניהול תקין, אבל השנה כבר   :יהודה גבאימר 

 נגמר. 

 

, למלגות שלא מה לעשות, אחרי התאריך. תגיד  :מר פטר וייס

 -מביאים בזמן את הניירת

 

יודע מה קרה שם, דודו היה חולה, מאוד   :יהודה גבאימר  אבל אתה 

 היה חולה. 

 

 אל תחפש עכשיו סיבות. בעובדה לא היה להם.   :מר פטר וייס

 

 בסדר, עובדות כן, אני לא בא בטענות.   :יהודה גבאימר 

 

מכיר את הנתונים, התאריך יהודה, בגלל שאתה  :אריאל הילדסהיימרמר 

האחרון להגשה היה בסוף אפריל. לפנים משורת הדין נתנו לעמותה, בגלל 

דברים שהם תנאי סף  הרבהשהיא הגישה בזמן את הבקשה, רק היה חסר לה 

 לא הושלם. וחודשים,  3לפי משרד הפנים. נתנו לה אורכה של 
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 חודשים, לא משנה.  3לכולם נתת   :יהודה גבאימר 

 

 כולם השלימו את הכל.  :אריאל הילדסהיימר מר

 

 . בסדר, אז נתת לכולם, לא רק למצליח נתת  :יהודה גבאימר 

 

 אבל הם גם לא השלימו.   :מר פטר וייס

 

אבל למצליח היתה בעיה עם הניהול תקין, בגלל   :יהודה גבאימר 

.. הם מסדרים את זה, הם אומרים שלא, זהו. אני רק  ששנה אחת הם לא.

 רתי את ההערה.הע

 

ששאלת. לפחות בבית לא יעשו  זה חשוב שיהיה כתוב  :מר פטר וייס

 לך בעיות. 

 

לא שלא יעשו לי בעיות. מי יעשה לי בעיות? מה זה   :יהודה גבאימר 

 עניין של בעיות? 

 

 אני חושב שזה היה מיותר.  :מר פטר וייס

 

 אף אחד לא עושה בעיות.   :יהודה גבאימר 

 

 זה לא נעים.   :מר פטר וייס
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 אחר כך לך יהיה בעיות, לא לי.   :יהודה גבאימר 

 

אני מבקש לאשר את הסכומים אני כבר רגיל לזה.   :מר פטר וייס

נגד? מי נמנע?    לפי העמותות, לפי הסדר. מי 

 

התמיכות לעמותות ספורט את  נמנע( 1ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 כלהלן: 2014לשנת 

 פים שהגישושמות הגו    
 בקשה לתמיכה         

 סכום המומלץה
 מתקציב תמיכות ע"י הועדה

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

20.000 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 האזורית גזר בתחום המועצה 

40.000 ₪  

 נ.ש.ר עזריהעמותת מכבי 
 

 )ממנהל הספורט( ₪ 18.141 ₪ 18.141

מען ספורט, חינוך עמותה ל
 ותרבות קיבוץ גזר

20.000 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 20.000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 עמותה לספורט תרבות ונוער 
 הפועל נען

20.000 ₪   

 

 .2015אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת  .6

 

על המועצה לאשר מדי כמו שאמרתי בסעיף הקודם,  :אריאל הילדסהיימרמר 

תבחינים למתן תמיכות לקראת שנת הכספים הבאה. הטיוטה ונוהל שנה את ה

. 2015עם הזימון, אני מניח שראיתם אותם, הם משנת  התמיכות נשלחו אליכם

לא השתנו, הוועדה לא שינתה את הקריטריונים  2015-אני אציין שהתבחינים ל

והתבחינים האלה תואמים את הוראות משרד הפנים. יש שם שני מסלולי 

מסלול זכאות כללי לפי קריטריונים שמופיעים בנוהל ומסלול שני של  –ת זכאו
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 , לעמותה שמקבלת תקצוב ממינהל הספורט. עד לפה. שקל מול שקל ,מצ'ינג

 

 לא שינינו את התבחינים יחסית לשנים קודמות.   :מר דוד גמליאל

 

 יהודה, אתה בעד התבחינים או לא? לא הקשבת.   :מר פטר וייס

 

 דיברו איתי.   :גבאי יהודהמר 

 

אני מבקש לאשר את התבחינים. פה אחד, תודה   :מר פטר וייס

 רבה.  

 

 (ספורט)התבחינים לתמיכות בעמותות את  פה אחד: הוחלט לאשר החלטה

 .2015לשנת 

 

 .2015אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .7

 

ים בנושא של המועד המדינה שינתה את החקיקה  :מר דוד גמליאל

 לאישור צווי מיסים לתעריפים לשנה לאחר מכן. אם אתם זוכרים, כל שנה

לפברואר את האישורים על הוועדים המקומיים  28היינו צריכים להגיש עד 

-ולהגיש אותם לשרים לאישור. השרים, היה להם זמן, הם היו מאשרים ב

יב. אז , בתום השנה, ככה שהיה נוצר מצב לא ריאלי, שלא אפשר היה לחי31/12

השנה שינו את החקיקה ביוזמת גדעון סער, שר הפנים. היום במחצית שנה 

צריך להגיש את צווי המיסים של הרשויות והם אמורים להתחייב לאשר אותם 

י מקיבוץ גזר יידע  1/1-יום לפני תחילת השנה, ככה שייווצר מצב שב ג'ינג'
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 לחייב את החבר'ה בקיבוץ. 

 

  אמרת יפה, אמורים.    :???

 

אמורים. אנחנו לא מבטיחים, כי החקיקה לא חייבה   :מר דוד גמליאל

אותם או הטילה עליהם סנקציות אם הם לא יאשרו. בכל אופן, הוועדים 

זה בית  (30/6/14)דהיינו עד  ושהגישו לי את הבקשה לאישור הצו, במועד

למ"ר, זה התעריף שמאושר להם. שנה שעברה הם ביקשו ₪  8.9 –עוזיאל 

, זה 2014עדיין המדינה לא נתנה להם אישור על ₪.  11ור חריג לקבל איש

 0.75%-פלוס ה 11-מקרה מיוחד, אבל בכל מקרה הם מבקשים לקבל את ה

 את התעריף.  שהחוק מחייב כל רשות מקומית להעלות

 

 אם הם לא יקבלו את האישור והם יגבו את הכסף,  :ראובן ביטןמר 

  אז יקרה להם מה שקרה בפתחיה.

 

את התעריף  לא, הם לא גובים את הכסף. הם גובים  :מר דוד גמליאל

 . המאושר

 

 אסור להם לגבות את הכסף.   :מןיגב' מיה הי

 

הם קיבלו אישור לגבות את התעריף הישן. התעריף   :מר דוד גמליאל

לאשר את התעריף של  –החדש היה מותנה. אז אנחנו מתבקשים שני דברים 

. כל זה בהנחה ומשרד 0.75%ההעלאה החריגה פלוס שכולל את ₪,  11.17

ואם לא אז נאשר  2014ואם לא אז נאשר את התעריף  הפנים יאשר להם את 

  בכפוף לאשור משרד הפנים. 11.7את התעריף 
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 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

 צו המיסים לוועד מקומי בית עוזיאל לשנתאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים, בכפוף לאישור משרד הפנים.₪  11.17ע"ס  2015

 

כפר שמואל מבקש לאשר את הצו כפי שהוא, על   :מר דוד גמליאל

 . מי בעד? 0.75%שמהווה בסיס להמשך שנה שעברה פלוס ₪,  18.8בסיס 

 

 מי בעד? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

ומי כפר שמואל צו המיסים לוועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  18.8ע"ס  2015לשנת 

 

אותו דבר כפי שהיה שנה ₪,  10.7 –כרמי יוסף   :מר דוד גמליאל

 שעברה. 

 

 מי בעד כרמי יוסף? מי נגד? מי נמנע? הלאה.   :מר פטר וייס

 

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

 מ"ר מגורים. ל₪  10.7ע"ס  2015

 

התעריף שהם מבקשים, התעריף החוקי,  –סתריה   :מר דוד גמליאל

והם מבקשים את אישור המליאה ₪  12.18-. הם מבקשים להעלות ל10.5הוא 
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 להעלאה חריגה זו. 

 

 אבל זה לא תלוי בנו.   :מר פטר וייס

 

, אבל 10.5-, אנחנו רשאים לאשר רק את הכמובן  :מר דוד גמליאל

וכל קדנציה תמיד המליאה גיבתה את הוועד ברצונו להעלות על  כבכל שנה

 שר האוצר ושר הפנים.  –החריגה, כמובן מותנה באישור השרים 

 

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

 

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

 ור משרד הפנים. למ"ר מגורים, בכפוף לאיש₪  12.18ע"ס  2015

 

 , ללא שינוי. 14.87 –פדיה   :מר דוד גמליאל

 

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

 

 2015צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  14.87ע"ס 

 

 ₪. 10.66 –בפתחיה   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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צו המיסים לוועד מקומי פתחיה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר טההחל

 למ"ר מגורים. ₪  10.66ע"ס  2015

 

שר הפנים הצהיר  –רק נעדכן את חברי המליאה   :מר דוד גמליאל

 30%-שהוא לא מתכוון לאשר העלאות חריגות לוועדים מקומיים, אלא מתחת ל

מי שהגיע לסדרי גודל של זאת אומרת, מתעריף ארנונה מגורים של המועצה. 

, זה הטופ שלו. אז סתריה, הסברתי להם את זה, זה מה שהם רוצים. בילו 10.3

 התייאשו כבר, לא מבקשים. 

 

 מה קורה עם אלה שלא הגישו?  :מר משה סויסה

 

לשאלה שלכם למה לא הגישו. בגדול אנחנו עשינו   :מר דוד גמליאל

 שרים לגבי ארנונה חריגה. יישוביםסבב לכל ועד וועד והבהרנו לו את רצון ה

. זה 30/6-שרצו להעלות ארנונה חריגה, אילצנו אותם לעשות ישיבת ועד עד ה

בית עוזיאל וסתריה. שאר הוועדים מעוניינים להישאר עם  –היו שני ועדים 

התעריף הקודם שלהם. למיטב ידיעתי אף ועד לא מבקש העלאה חריגה כי כולם 

סתריה, דרך אגב, הסיכוי שלהם לקבל תוספת שואף  נמצאים בטופ העליון. גם

 לאפס. 

 

בקשר לסתריה, אני מבקש ללכת אחורה קצת   :רמי רוזןמר 

ולבדוק, מתישהו בעבר הסכום היה יותר גבוה והיה משהו, היתה איזושהי 

נעשתה שם והורידו את הסכום. אני מבקש אחורה ללכת ולראות  מניפולציה

 הפעם שהשר באופן חריג יאשר את זה.  אולי אפשר להשתמש בזה כדי
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 אני אבדוק את זה, אני לא יודע.   :מר דוד גמליאל

 

 אם לא אכפת לך לשתף אותי בבדיקה הזאת.   :רמי רוזןמר 

 

. לא הגיש.   :חיים אלקובימר   לא הבנתי למה..

 

 כי לא היה להם זמן, זה בא להם קצת מאוחר.   :מר דוד גמליאל

 

 שלא הגיש יקבל את העדכון הרגיל. מי   :מר פטר וייס

 

. זה לא עניין שהוא לא 0.75%-האוטומטי של ה  :מר דוד גמליאל

 . 0.75%-רשאי לגבות, הוא חייב לגבות עם ה

 

 הוועדים הופתעו לקבל את הצו הזה.   :חיים אלקובימר 

 

 נכון. זה היה שבועיים וחצי, קצת לפני לפני הזה.   :מר דוד גמליאל

 

חתימה על התחייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח אישור  . 8

 ביישובים.

 

רמ"י, אתם יודעים מה זה, המינהל. שם חדש אבל   :מר פטר וייס

 עובדים על הפנים. 

 

, 282חלקה  –, משק אחד, סתריה יש לנו בקשה אחת  :יובל אנוךמר 
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פיתוח ישן שלא נעשה. אנחנו מבקשים את אישור המליאה, יש לנו את 

וועד האגודה ואני מבקש את אישור המליאה,  ההתחייבות של הוועד המקומי 

 כי אחרת אני לא יכול להעביר את זה. מי בעד? 

 

 פה אחד, תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

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

 .282חלקה  –סתריה  להשלמות פיתוח ביישוב

 

י   :יובל אנוךמר  מילה אחת אני רוצה להגיד, לא קשור לעניין. אנ

ייפתח בית הספר החדש בגוונים. אני  1/9-מזמין את החברים, מציע להם, ב

מציע למי שעובר שם בשטח להיכנס ולראות איזה פנינה נבנית שם באזור הזה, 

ולא להתרשם רק  בבית הספר התיכון החדש. כדאי לעבור, להסתכל בעיניים

  -אלא אתם נציגי היישובים תעברו, תסתכלומדיבורים, 

 

 תזמין את כולם באופן רשמי.   :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

  אני בטוח שאתם תיהנו ממראה עיניכם.  :יובל אנוךמר 

 

ן  101נכנס לתוקף חוק  1/8-, ב1/9-אפרופו ה  :ישראל פרץמר  לתכנו

גינוסר  , אפרופו שר הפנים.ובנייה, שלמעשה הוביל אותו 

 

וייסמר פ  המשיך אותו, הוא לא הוביל אותו. הוא   :טר 
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המשיך אותו, הוביל אותו, לא משנה, אבל שמרחיב   :ישראל פרץמר 

. אני חושב שכדאי שבישיבה הקרובה, או את הסמכויות של הוועדות המקומיות

באחת הישיבות הקרובות, יבוא מהנדס הוועדה ויפרט על מה מדובר, על איזה 

קבל יותר, במה זה יבוא לידי ביטוי, כדי שחברי המליאה סמכויות הוועדה ת

יקבלו מושג, כי בכל זאת זה שינוי די משמעותי לעניין הזה והוא באמת יכול 

 להשפיע הרבה על היישובים. 

 

לאחת הישיבות הבאות  אני אציע שאיתי יבוא לפה  :מר פטר וייס

 נעולה. 542וייתן הסבר על הרפורמה לפי חוק התכנון והבנייה. ישיבה 

 

 -לאחר הפסקה-

 

אני מבקש באופן לא פורמאלי, כרמל העירה פה   :מר פטר וייס

הערה, היא אומרת שכפר בילו ביקש תוספת למיסי הוועד המקומי, ואם זה 

 מתקבל פה אחד אז זה בסדר. אם לא, אני לא מעביר את זה. 

 

 .: הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 

ולכם יודעים שהטלפון הזה, אני אסביר רגע. כ  :גב' כרמל טל

 , נדמה לי. 29/6-ההודעה הגיעה ממזל בשלוש בצהריים ב

 

 לא משנה. זו היתה תזכורת שנייה.   :מר דוד גמליאל

 

אני יודעת שרמות מאיר, בילו וסתריה קיבלו באותו   :גב' כרמל טל
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יום את ההודעה. לא חשוב. אנחנו כינסנו ישיבת חירום של הוועד עוד באותו 

בפקס עם אישור למזל שהיא  30/6-ה, ויש לי צילום של המכתב שיצא בליל

 קיבלה אותו. עכשיו התפלאתי פשוט לשמוע שלא. 

 

 ומה המכתב אומר?  :מר פטר וייס

 

המכתב אומר שהוועד המקומי מבקש מהמועצה   :מר דוד גמליאל

 כפי שהיה.  10.95במקום  12.68-לאשר העלאה ל

 

 שור של משרד הפנים?גם צריך אי   מיה היימן:

 

. החוק ע"פ חוקכמובן. אנחנו רשאים לאשר להם   :מר דוד גמליאל

ואתם באמת מאשרים, כמו . במידה 0.75% - 2014ת תוספת על תעריפי אומר

 שפטר אמר, אנו נאשר התעריף המוגדל בכפוף לאשור שר הפנים ושר האוצר.

 .30/6/14ואכן הישוב אישר את צו המיסים שלו בישיבתו מתאריך 

 

 יש לי פה צילום של המכתב.   :גב' כרמל טל

 

 רק אם זה פה אחד.   :מר פטר וייס

 

בסדר, תהיו בריאים. אנחנו מאשרים, כולם בעד, מה   :מןיגב' מיה הי

 הבעיה? 

 

 פה אחד.   :מר פטר וייס
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צו המיסים לוועד מקומי כפר ביל"ו לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים, בכפוף לאישור משרד הפנים.₪  12.68ע"ס  2015

 

 תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

את התב"רים כלהלן:  להוסיף לסדר היום: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 חובה וטרום חובה. –סימון כבישים והתקני בטיחות, ציוד וריהוט לגני ילדים 

 

 .541אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2

 

 .541פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

 -את התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 7/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

שיפוצים ופיתוח  1
 כרמי יוסף

  קרנות הרשות ₪  75,000

סימון כבישים  2
והתקני בטיחות 

 2014לשנת 

50,000 ₪ 
21,429  ₪ 
 סה"כ₪  71,429

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות
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 7/2014 יםהכספ ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום יוחנן גני נוער מועדון

 אושר-₪ 1,521,474 יוחנן גני נוער מועדון 331
 תוספת-ש"ח 50,000

 סה"כ ₪  1,571,474

 
 מפעל הפיס

 

 
 

 הצטיידות 

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה

 אושר-₪  26,238,959
 תוספת-₪  44,100

 סה"כ₪  26,283,059

 
 משרד החינוך

 
 הצטיידות            

  

מבני ציבור קיבוץ  319
 משמר דוד

 אושר-₪  4,807,989
 תוספת-₪  1,500,000
 סה"כ₪  6,307,989

 
 קרנות הרשות

 

 12שלהבת בנים  278
 כיתות

 אושר-₪  9,762,223
(126,424₪ ) 

 סה"כ₪   9,635,799

 
 ביטול התחייבות משרד 

 תרבות והספורטה

 

קירוי מגרש כדורסל  504
ביה"ס הרצוג בית 

 חשמונאי

 אושר-₪  899,600
60,000 
 הקטנה -₪  60,000

110,649  ₪ 
 סה"כ₪  950,249

המועצה להסדרי ההימורים 
 בספורט וקרנות הרשות

 קרנות הרשות
 משרד התרבות והספורט

 

כרמי יוסף פיתוח  176
 מגרש ספורט

 אושר-₪  100,000
 הקטנה-₪  50,000
 הקטנה-₪   50,000

 סה"כ₪  0

 
 השתתפות הישוב

 קרנות הרשות

 

תוספת למבנה  72
 המועצה

 אושר-₪  10,000,000
 תוספת-₪  300,000
 הקטנה-₪  289,353

 סה"כ₪  10,010,647

 
 משרד הפנים

ביטול הקצבה משרד 
 הפנים

 

כרמי יוסף בית  333
 כנסת

 אושר -₪  50,000
 הקטנה-₪  25,000

 הקטנה-₪  0025,0
 סה"כ₪  0

 
 השתתפות הישוב

 קרנות הרשות

 

השלמת בית כנסת  198
 בבית חשמונאי

 אושר-₪  457,700
 תוספת-₪  150,000
 סה"כ₪  607,700

 
 דת-קרנות הרשות
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 7/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב
 

 
 

 

 .2014עדכון תקציב לשנת  .4

 

ע"ס  2014התקציב המעודכן לשנת לאשר פה אחד את  : הוחלטלטההח

159,110,000  .₪ 

 

 

 

 

 

 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מוןמי מקור  סכום יוחנן גני נוער מועדון

 אושר-₪ 3,674,058 חובה י"גנ בניית 460
 תוספת-ש"ח 26,000

 סה"כ ₪  3,700,058

 
 משרד החינוך

 

 
 הצטיידות

 

בניית גנ"י טרום  461
 חובה

 אושר-₪  6,303,110
 תוספת-₪  104,000

 סה"כ₪  6,407,110

 
 משרד החינוך

 
 הצטיידות            
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 .2014אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת  .5

 

התמיכות לעמותות ספורט את  נמנע( 1ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 כלהלן: 2014לשנת 

 שמות הגופים שהגישו    
 בקשה לתמיכה         

 לץסכום המומה
 מתקציב תמיכות ע"י הועדה

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

20.000 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 האזורית גזר בתחום המועצה 

40.000 ₪  

 נ.ש.ר עזריהעמותת מכבי 
 

 )ממנהל הספורט( ₪ 18.141 ₪ 18.141

עמותה למען ספורט, חינוך 
 ותרבות קיבוץ גזר

20.000 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 20.000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 עמותה לספורט תרבות ונוער 
 הפועל נען

20.000 ₪   

 

 .2015אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת  .6

 

 (ספורט)התבחינים לתמיכות בעמותות את  פה אחד: הוחלט לאשר החלטה

 .2015לשנת 
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 .2015לשנת אישור צו מיסים לוועדים מקומיים  .7

 

מס' 

סידורי

תקציב מאושר שם הישוב

שנת 2014

מ"ר מאושר 

2014

אישור 

מותנה 2014

הצעת תקציב 

2015

מ"ר מאושר 

2014

אישור 

מותנה 2015

היטל 

שמירה 

 -2015

יש/אין

תאריך אישור 

צו המיסים 

במליאה ומספרה

תאריך אישור 

התקציב במליאה 

ומספרה

1,557,62210.68בית חשמונאי1

419,0008.8411.098.911.17בית עוזיאל2

__878,232גזר3

326,00013.27גני הדר4

622,00010.77גני יוחנן5

937,00010.11חולדה6

662,00010.43יד-רמב"ם7

634,00010.43יציץ8

1,162,00013.15ישרש9

2,636,78510.9512.5811.0312.68כפר בילו10

683,50014.91כפר בן-נון11

1,343,00018.6618.8כפר שמואל12

2,015,00010.6310.7כרמי יוסף13

1,086,00012.35מצליח14

424,00013.08משמר איילון15

797,00010.2911.09משמר דוד16

2,552,00015.55נוף איילון17

__4,180,000נען18

__1,461,000נצר סירני19

1,210,10010.4310.512.18סתריה20

530,00010.43עזריה21

1,390,00014.7614.87פדיה22

859,00010.5811.0910.66פתחיה23

665,00016.15רמות מאיר24

 813,74910.29שעלבים25

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

 למ"ר מגורים, בכפוף לאישור משרד הפנים.₪  11.17ע"ס  2015

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר שמואל את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  18.8ע"ס  2015לשנת 

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  10.7ע"ס  2015
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צו המיסים לוועד מקומי סתריה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים, בכפוף לאישור משרד הפנים. ₪  12.18ע"ס  2015

 

 2015צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  14.87"ס ע

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  10.66ע"ס  2015

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר ביל"ו לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים, בכפוף לאישור משרד הפנים.₪  12.68ע"ס  2015

 

על התחייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח אישור חתימה  . 8

 ביישובים.

 

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

 .282חלקה  –סתריה  להשלמות פיתוח ביישוב


