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.1

מידע.

מר פטר וייס :

 ) 1אתר אינטרנט חדש שיש לתיירות – המועצה

השיקה אתר אינטרנט חדש לנושא התיירות במועצה .האתר כולל מידע אודות
אתרי המורשת במועצה ,יוזמות ופעילויות תיירותיות שמקיימת המועצה והן
מידע אודות אירועי המועצה בעלי זיקה לתיירות .בהמשך השנה צפויה לצאת
חוברת תיירות מרכזת שתכיל גם מידע בסיסי אודות עסקים במועצה שנענו
להזמנת המועצה להיכלל בחוברת.
 ) 2שירות חדש וחשוב בשירות הפסיכולוגי – נפתח מרכז ייעוצי חדש למתבגר,
המאפשר להורים ולבני הנוער לפנות ביוזמתם וללא עלות כספית למספר
מפגשים עם פסיכולוג לצורך ייעוץ ,הכוונה ותמיכה .
 ) 3עדלאידע בפורים – לראשונה מפיקה המועצה א ירוע עדלאידע שייערך ביום
שישי ,ה  , 6/3 -בבית חשמונאי .האירוע יכלול תהלוכת תחפושות ,אמנים ,במות
בידור ,סדנאות ועוד .כמובן שכולם מוזמנים .זה לא כמו בחולון ,אבל -

מר דוד גמליאל :

אבל זו רק ההתחלה .

מר פטר וייס :

 ) 4צעדת הרצל – מזמין את הציבור להשתתף באירוע

צעד ת הרצל המסורתי ,שיתקיים ב  7/3 -בבית הרצל שביער חולדה .האירוע
מותאם לכל המשפחה ויכלול הפנינג ,מופעי בידור ועוד.
 ) 5בחודש מרץ תחל המועצה בפרויקט חדש – הכשרת והסמכת צוותי הצח"י
ביישובים לטובת היערכותם לחירום .ההכשרה תתבצע בסבב –  5יישובים כל
פעם .ההכשרה תתבצע באמצעות יועץ חיצוני מוסמך במימון המועצה ,בתכנון
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הדרכות ,סימולציות והסדרת התיק היישובי לחירום .עד כאן.

גב' מיה הי י מן :

בעקבות מה שקראת בסעיף  1על תיירות ,אפשר

לכונן ועדה שגם תפעל לנושא תיירות?

מר אריאל הילדסהיימר  :יש ועדה פנימית במועצה .

גב' מיה הי י מן :

לא פנימית ,אני מדברת על ועדה שגם חברים בה

חברי מליאה.

מר פטר וייס :

טוב ,נח שוב על זה.

מר רמי רוזן :

בתחילת הקדנציה דיברנו על הנושא של תיירות,

שאלתי בזמנו למה אין ועדת תיירות ,אמרת שהוועדה החקלאית תוכל לטפל
בזה  ,ואני מבקש לקחת את זה בחשבון.

מר פטר וייס :

כל

לזיכרון

הכבוד

שלך.

איפה

יו"ר

הוועדה

החקלאית?

מר ראובן ביטן :

אז אני כבר אומר לך ,נמנה את מיה.

גב' מיה הי י מן :

ועדה חקלאית לא קשורה .אני מוכנה עם ראובן

ביחד לעשות את זה בשותפות.

מר ראובן ביטן :

עכשיו את נזכרת להגיד לעשות דברים בשותפות?
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איפה היית  20שנה אחורה?

גב' מיה הי י מן :

איפה אתה היית?

מר ראובן ביטן :

אני במושב כל הזמן.

מר רמי רוזן :

נושא של בתים פתוחים דיברנו בזמנו ,ולא הזכרת

שום דבר בקשר לזה ,וזה בדרך כלל בחודשים מרץ  -אפריל.

מר אריאל הילדסהיימר  :פטר אישר את זה – לקראת הפסטיבל הב א.

מר רמי רוזן :

הוא לא הזכיר את זה עכשיו.

מר אריאל הילדסהיימר  :זה לא לחודש הקרוב .אנחנו מעדכנים כל פעם מידע
לקראת החודש הקרוב .הפסטיבל בספטמבר ,בגלל מה שהעלית אז אישר פטר,
היום השני של הפסטיבל יהיה מוקדש כנראה לסיורים באתרי מורשת ,
ובמקביל יום של בתים פתוחים.

רמי רוזן:

המתכונת שהיתה עד היום זה שישי שבת.

מר אריאל הילדסהיימר  :זה יהיה בשישי ,ככל הנראה.

מר ישראל פרץ :

אני רוצה דווקא להוסיף עוד שני נושאים .ראיתי

בגזרי מידע את הנושא שאם המועצה מקדמת את פרויקט הנגישות במועצה ,זה
נושא מאוד חשוב ,ואני מ ברך את המועצה ,את ראש המועצה שמקדם את
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הנושא הזה .זה קיים בתקנות הנגישות .

מר פטר וייס :

נדמה לי שבמידע הקודם זה היה .במליאה הקודמת.

מר אריאל הילדסהיימר  :אבל אתה צודק ,זה היה בעיתון עכשיו ,הכניסו
פרסום על זה בעיתון עכשיו.

מר ישראל פרץ :

חשוב הנושא הזה ל קדם אותו .ודבר נוסף ,אני

ציינתי ,דרך אגב ,את העניין הזה של הנגישות ,כי אני עורך מגזין של ארגון נכי
ישראל ,זה נושא מאוד קרוב ,ואני מודע לו ,וזה נושא חשוב לכולנו .לא רק
לאנשים עם מוגבלות ,אלא לכל הציבור.

מר פטר וייס :

יש כאלה שהם עכשיו עם מוגבלות ,יש כאלה שבעתיד

יהיו .כולם חשופים לזה.

מר ישראל פרץ :

אז זה חשוב שהציבור כולו יהיה נגיש לדברים

האלה .אבל נקודה נוספת שאני רוצה גם לברך זה את העובדה שראש המועצה
נענה לפנייה שלי לגבי אירוע של מורשת תוניס שייערך ב  2/3 -תחת הכותרת
'תוניסאי זה לא רק סנדביץ'' .אני מאוד א שמח שאתם תעבירו את המידע הזה
ליישובים ,זה מופיע גם בגזרי מידע .אפשר לקנות כרטיסים ב  ₪ 40 -גם אצל
פנינה ברווחה וגם אצלי .אז אתם מוזמנים .דרך אגב ,אני הבנתי שראש
המועצה מקדם את העניין הזה לכל העדות ולא רק לתוניסאים.

מר פטר וייס :

יש בתכנית גם אשכנזים .פנינה עמדה על זה.
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מר ישראל פרץ :

אני רוצה לציין שאני זכיתי באופן אישי להכיר את

פרופ' חזן וקיבלתי הקדשה עם ספר של יהדות לוב שהוא כתב לי בהקדשה -

מר פטר וייס :

אני לא מבין ,הוא תוניסאי או לובי?

מר ישראל פרץ :

הוא פענח את כל הפיוטים של כל העדות ,והוא כתב

ספרים על זה ,ומכל עדה יש לו ספר.

מר פטר וייס :

.2

דרך אגב ,מגיע לג'ו מזל טוב ,נולד לו נכד חדש.

אישור פרוטוקולי מליאה מס'  547ו . 548 -

מר פטר וייס :

אישור פרוטוקולי מליאה  547ו  . 547 -מי בעד? פה

אחד .תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול י מליאה מס'  547ו . 548 -

.3

אישור תב"רים.

מר דוד גמליאל :

היה דיון בו ו עדת כספים על התב"רים .התב"רים

שנדרש אישור עליהם הינם :תב"רים חדשים ,עדכון תב"רים קיימים ,סגירת
תב"רים ואשרור תב"רים .הסברנו בוועדת כספים שאנחנו כל שנה מאשר ר ים
תב"רים שאין בהם פעילות מעל  11חודש ,כי ז ה הנוהל של משרד הפנים  ,כדי
שהם לא יתבטלו .גם תב"רים בעלי סכום קטן אנחנו מאשרים ,לא סוגרים
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אותם ,כי לפעמים ,גם יש חשבונות שעדיין לא נרשמו או צריך לדווח אותם,
לכן מאוד חשוב שהתב"רים יאושרו .
עכשיו ברשותכם ,אני אקריא רק את התב"רים החדשים ואת אשרור ה תב"רים.
תב "רים חדשים יש תכנון שביל אופניים ביישובים בית עוזיאל בקיבוץ גזר עד
לקריית החינוך האזורית ₪ 200,000 ,קיבלנו ממשרד התחבורה וקרנות
ה רשות  ,כפי שאתם רואים בדו"ח .מגרש ספורט משולב תיכון איתן – מיליון ,₪
יהיה שייך לבית הספר .קרן המתקנים מממנת  250,000וקרנות הרשות עד
 .₪ 750,000אם יעלה פחות אנחנו נחזיר את זה לקרן.

מר פטר וייס :

לא קורה דבר כזה.

מר דוד גמליאל :

טיפול במערכת הביוב –  1.6מיליון  ,₪זה מקרנות

הרשות ,ואני חייב להוסיף פה ,מקרנות הרשות ששייכות לביוב .לא מהיטלי
השבחה .ציוד למעבדות בית ספר תיכון –  ₪ 350,000כפי שאתם רואים ,חלקם
הגדול ממומן מהפיס.

מר פטר וייס :

מי בעד אישור התב"רים עפ"י הרשימה? פה אחד,

תודה רבה.

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

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
א .תב"רים חדשים
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מס'

נושא

סכום

תב"ר

ש"ח

1

תכנון שביל אופניים
מהישובים בית
עוזיאל וקיבוץ גזר
עד לקרית-חינוך
האזורית
מגרש ספורט
משולב תיכון איתן

3

טיפול במערכת
הביוב
ציוד למעבדות בית
ספר תיכון איתן

2

מקור מימון

140,000
60,000
200,000

משרד התחבורה
קרנות הרשות

250,000

קרן המתקנים-ווינר
לקהילה
קרנות הרשות

750,000
1,000,000

4

הבהרות

מר דוד גמליאל :

1,600,000

קרנות הביוב

315,000
35,000
350,000

מענק פיס
קרנות הרשות

יש פה עדכונים של תב"רים ,כל מיני הכנסות נוספות

שקיבלנו ממשרד החינוך על גני ילדים – בפדיה ,בישרש .יש לנו כל מיני
השלמות ועדכונים של תב"רים בהתאם להיקף העבודה ולהיקף הסכום של
הגורמים שמימנו לנו את התב"רים .אני ברשותכם לא רוצה להקריא כל תב"ר
ותב"ר ,אלא אם כן למישהו מחברי המליאה יש שאלה כלשהי .כי מדובר על
הרבה תב"רים.

מר פטר וייס :

מי בעד? אם אין שאלות ,אז מי בעד אישור התב"רים

לפי מה שד וד הציג אותם? תודה רבה ,הלאה.

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

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
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ב .עדכון תב"רים קיימים
מס'

נושא

סכום

תב"ר

מקור מימון

ש"ח

554

בניית גן ילדים פדיה

549

בניית גן ילדים ישרש 729,204
294,743
140,640
90,132
1,254,719

729,204
294,743
140,640
90,132
1,254,719

משרד החינוך
קרנות הרשות
תוספת מענק חינוך
קרנות הרשות

מאושר
מאושר
תוספת
תוספת
מאושר
מאושר
תוספת
תוספת

משרד החינוך
קרנות הרשות
תוספת מענק חינוך
קרנות הרשות

181

בית כנסת יביל
כרמי יוסף

200,000
364,000
-16,262
547,738

מאושר
מאושר
הקטנה

השתתפות בעלים
משרד הדתות
השתתפות בעלים

198

השלמת בית כנסת
בבית חשמונאי

,100,000
357,700
150,000
-20,000
587,700

מאושר
מאושר
מאושר
הקטנה

משרד הדתות
השתתפות בעלים
קרנות הרשות
משרד הדתות

236

פיתוח בית עלמין
מרכזי

78,800
-9,270
4,792
74,322

243

ישרש תאורה

50,000
50,000
-50,000
-42,114
7,886

משרד הדתות
משרד הדתות
קרנות הרשות -בית עלמין

מאושר
הקטנה
הגדלה

משרד הפנים
השתתפות בעלים
משרד הפנים
השתתפות בעלים

מאושר
מאושר
הקטנה
הקטנה

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
ב .עדכון תב"רים קיימים (המשך)

11

הבהרות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מס'

נושא

סכום

תב"ר

מקור מימון

הבהרות

ש"ח

328

תכנון ויישום תוכנית
מחזור – היטל
הטמנה

272,480
68,120
-10,401
7,094
337,293

מאושר
מאושר
הקטנה
הגדלה

המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות
המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות

סיום פרויקט

382

היטל הטמנה -חינוך
אמות מידה ב'

 145,649מאושר
 29,130מאושר
הקטנה
-5,825
הגדלה
5,825
174,779

המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות
המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות

סיום פרויקט

339

שיפור בטיחות שביל 150,000
-142,460
הולכי רגל מסוף
7,540
הסעים ק.ח.
שעלבים.
הפרדה במקור לשני 116,569
-116,569
זרמים
0

415

מאושר
הקטנה

קרנות הרשות
קרנות הרשות

מאושר
הקטנה

המשרד לאיכות הסביבה
המשרד לאיכות הסביבה

בוטל ע"י המשרד
לאיכות הסביבה.
תב"ר לסגירה

משרד החינוך
משרד החינוך

סיום פרויקט

משרד הדתות
משרד הדתות

ביטול תב"ר
וסגירתו

משרד הדתות
משרד הדתות

ביטול תב"ר
וסגירתו

474

הנגשת כיתה ללקויי
שמיעה ממ"ד לבנים
שלהבת
הקמת עירוב

30,000
-4,126
25,874
 8,000מאושר
 -8,000הקטנה
0

476

תחזוקת עירובין
2012

 16,830מאושר
 -16,830הקטנה
0

475

מר דוד גמליאל :

מאושר
הקטנה

סגירת תב"רים – אלה תב"רים שאתם אישרתם,

12

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

הפעילות בהם נגמרה ,אין בהם גירעון  .יש פה משהו בסביבות  30תב"רים
שהסתיימו ,ואנחנו רק מבקשים לאשר אותם .כולכם קראתם את זה ,אלא אם
כן למישהו יש שאלה – אני אענה.

מר רמי רוזן :

מה שאנחנו הצבענו קודם ,זה כולל גם את הדף

השני ,אני מבין.

מר דוד גמליאל :

זה כולל את הנושא של עדכון תב"רים .סגירת

תב"רים.

מר פטר וייס :

ברור? מי בעד? תודה רבה.

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

תב"רים לאישור ועדת כספים – 01/2015
ג .סגירת תב"רים – 31.12.2014
מס'

סכום ביצוע

נושא

ש"ח

תב"ר
63
93
199
223
224
236
243
250
251
258

הקמת מבני חינוך  -קריית חינוך סתריה
גידור גני ילדים מצליח ועזריה
תכנון מפורט לביצוע שביל אופניים
שביל תיירות חקלאית במוא"ז גזר
תוכנית אב לפיתוח תיירות מוא"ז גזר
פיתוח בית עלמין מרכזי
ישרש תאורה
תוכנית אב ומתאר גני יוחנן
תוכנית אב ומתאר נען
הקמת מועדון פיס לנוער במושב מצליח

9,104,339
51,675
23,049
32,491
255,810
74,322
7,886
9,434
37,500
1,324,140

328
334

תכנון ויישום תוכניות מחזור-היטל הטמנה.
העתקת בסיס הפעלה ישרש.

337,293
4,755

13

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

341
344
358
361
368
377
382
403
409
416
428
430
431

פיתוח ותשתיות יד רמב"ם
פיתוח ותשתיות ישרש
פיתוח בקיבוץ חולדה
פיתוח מושב יציץ
פיתוח משמר איילון
פיתוח במושב רמות מאיר
היטל הטמנה – חינוך אמות מידה ב'
פיתוח בחולדה
פיתוח משמר איילון
פיתוח ביה"ס הרצוג
הסדרים בטיחותיים בכבישי המועצה
פיתוח ותשתיות מושב יציץ
פיתוח ותשתיות מושב סתריה

199,971
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
174,779
37,069
66,677
149,861
2,064,432
200,000
200,000

433
438
440
441
444
445

פיתוח ותשתיות מושב פתחיה
פיתוח ותשתיות כפר שמואל
פיתוח ותשתיות קיבוץ גזר
פיתוח ותשתיות כפר בן נון
פיתוח ותשתיות בית עוזיאל
פיתוח ותשתיות רמות מאיר

200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
88,000

453
467
469
471

הפרדה במקור –תוכנית מפורטת
כבישים ומדרכות קיבוץ נען
כבישים ומדרכות כרמי יוסף
שדרוג ופיתוח כניסות ליישובים  -שילוט
ותאורה
הקמת עירוב
תחזוקת עירובין 2012
מבנה ציבור נוף איילון
הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך
ובקהילה 2012
פרויקט פירסט תחרות רובוטיקה ארצית
ובינלאומית
פיתוח יד רמב"ם
רכישת  2אוטובוסים
הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה
באולפנת שעלבים
פרויקט פירסט ביה"ס גוונים

223,909
200,000
200,000
892,372

80,000

553
977

הלוואה לתשלום למשרד האוצר
פיתוח קריית חינוך סיתריה

2,305,600
7,682,200

475
476
479
480
483
527
528
534
536
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0
0
162,330
79,691
72,168
44,000
416,660
28,869

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

שמתם לב שיש כמות גדולה ,זה דבר שהתמשך

מר דוד גמליאל :

בשנתיים האחרונות ולכן זה נסגר.
אשרור תב"רים אלה תב"רים שאנחנו מאשררים את הקיום שלהם כדי שהם לא
ייסגרו .שימו לב ,גם כשאתם רואים תב"ר בסכום אפס ,המשמעות היא ש אנחנו
צריכים עוד לגבות כספים מהגורמים המממנים .עוז לתמורה ,פינות עבודה
בבית ספר אזורי ה רצוג ,עוד לא גמרנו עם משרד החינוך את ההתחשבנות ,לכן
זה עדיין על אפס כדי לתת לנו את הזמן לגבות מהם את הכסף .אז אותו דבר
מי שיש שאלות אני אשמח ,מי שאין – אפשר להצביע.

מי בעד? תודה רבה.

מר פטר וייס :

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

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים 31/12/2014 -
מס'

מס' התב"ר

יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

1
סי

279

בניית מועדון נוער ביישוב בית חשמונאי

11,550

2

354

פיתוח ביישוב בית עוזיאל

15,476

3

397

פיתוח נצר סירני

7,700

4

398

תוכנית אב ומתאר מושב מצליח

72,000

5

400

תוכנית אב ומתאר חולדה

100,000

15

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

6

402

פיתוח בית חשמונאי

1,665

7

417

מועדון ישרש

60,000

מס'

מס' התב"ר

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים ( 31/12/2014 -המשך)
יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

8סי

418

חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223

300,000

9

429

בית חשמונאי –פיתוח שצ"פ נחל עזריה

6,440

10

448

פיתוח חצר ומתקנים ביה"ס שדות איילון

13,143

11

449

פיתוח חצר ומתקנים קריית חינוך שעלבים

58,424

12

463

 3כיתות יבילות ביה"ס גוונים

15,453

13

482

עוז לתמורה פינות עבודה אזורי הרצוג

0

14

484

תוכנית יישובית נצר סירני

90,000

15

485

תכנון כביש גישה יד רמב"ם ועזריה

42,857

16

490

בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים 150,000

17

496

גרור חפ"ק תאורה

7,402

18

511

פיתוח שעלבים

2,295,990

16

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

19

513

מס'

מס' התב"ר

33,000

פיתוח גני יוחנן

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים ( 31/12/2014 -המשך)
יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

20
סי

516

פיתוח כפר בילו

172,000

21

517

פיתוח כפר בן נון

115,000

22

520

פיתוח מושב מצליח

64,000

23

522

פיתוח סתריה

55,000

24

523

פיתוח עזריה

106,000

25

525

פיתוח פתחיה

26,000

26

529

רכישת מחשבים לבתי הספר

36,656

27

535

הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה
ביה"ס גוונים

3,015

28

537

הצללת מגרשי ספורט ביה"ס גוונים ושדות
איילון

0

29

540

סולר למקוואות

150,000

30

546

תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם

150,000

17

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

31

552

.4

השלמת בניית מוסד חינוכי אזורי הרצוג בית
חשמונאי

3,532,026

אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום . 30/06/14

מר דוד גמליאל :

כבכל שנה ,משרד הפנים שולח מבקר שסוקר ובודק

את כל הפעולות שנעשו לטווח שמינואר עד יוני .ב דו"ח הכספי החצי שנתי אין
הערות לגבי צורת הרישום ,אופי הרישום והבחינה שנבדקה בדו"ח זה הצ הרת
מנהלים " שאנחנו למיטב ידיעתנו הדו"חות הכספיים משקפים באופן נאות את
כל הפעולות שעשינו לחצי שנה "  .וכמו כן לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם ל...
שהדוחות הכספיים אינם ערוכים בהתאם להנחיות .זה לא דו"ח מבוקר סופי,
זה סקור ,זה בדיקה ,ובסך הכל בחצי שנה ,כפי שגם הצגתי בפניכם בדו"ח
החצי שנתי ,אנחנו היינו בעודף זמני של  3.3מיליון  .₪אז אם למישהו יש
שאלות על הדו"ח הסקור ,כי אני לא רוצה באמת להרחיב ולהסביר את כל
הדו"חות שיש פה ,אבל למי שיש עוד שאלה אני אשמח לענות .אם לא אז -

מר ניסים מימון :

סליחה על הבורות ,מה זה סקור?

מר דוד גמליאל :

סקור זה בדוק .מסקור ,מסקירה .לסקור.

מר פטר וייס :

מי בעד?

???:

אם המבקר לא ביקר אותך אז אנחנו יכולים?

מר פטר וייס :

תודה ,הלאה.

18

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי החצי שנתי הסקור ליום
. 30/06/14

.5

אישור הארכת תוקף חוק השמירה הנוכחי לשנה נוספת.

מר דוד גמליאל :

אנחנו דיברנו על הנושא של חוק השמירה החדש,

שאמור לחול על כל הרשויות בארץ על בסיס מטרי .היו דיונים על זה פה
במסגרת הנהלת המועצה והיו הרבה באמת ספקות והתלבטויות אם לאשר או
לא לאשר  .בינתיים משרד הפנים בהוראת שעה מוכן להאריך את תוקף החוק
הישן לעוד שנה .דהיינו ,ל  . 2015 -וב  2015 -הרשות צריכה להיערך או לא להיערך
בהתאם להחלטות שלה לקיום החוק החדש על בסיס מטרי ב . 2016 -

מר ראובן ביטן :

אבל שוב ,גם אם המועצה תאשר ,המליאה תאשר ,זה

כל מושב לגופו של עניין.

מר פטר וייס :

כל מושב בנפרד.

מר דוד גמליאל :

כן.

מר ראובן ביטן :

זו נקודה שחשוב להגיד אותה.

מר פטר וייס :

ברור.

19

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מר דוד גמליאל :

אני מדבר על הארכת תוקף החוק הישן ,ראובן.

גב' מיה הי י מן :

ת זכיר לי רגע ,החוק הישן לא מדבר על מטרים?

מר דוד גמליאל :

 ₪ 80לבית מגורים.

גב' מיה הי י מן :

ומה עם עסקים?

מר דוד גמליאל :

עסקים היה שם כמה גרושים 30 .אגורות או משהו

כזה .תנו לי רק לסיים להציג את הדברים.

מר ניסים מימון :

ואם מושב לא רוצה שמירה?

מר דו ד גמליאל :

הוא לא מבקש.

מר ראובן ביטן :

לפני שאתה מדבר ,אני רוצה לשאול .שאלה בסיסית.

מה האינטרס של המועצה להסכים לתקנה כזאת?

מר דוד גמליאל :

זאת הוראת שעה שמאשרת את תוקף התוק הישן

לעוד שנה.

מר ראובן ביטן :

למה ...מועצה כגוף לא מעוניינים בזה?

מר פטר וייס :

זה לא גורף ,זה כל יישוב שיבקש יקבל.

20

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מר ראובן ביטן :

אבל אתה צריך לאשר את זה.

מר דוד גמליאל :

הוראת השעה שמשרד הפנים למעשה זו הזכות

למועצה לאשר את החוק הישן שהיה לנו ,שבסיס הגבייה היה על בסיס של בית
מגורים אחיד .הנוהל מבחינת ההליך שמשרד הפנים היום דורש זה שהוא רוצה
לראות החלטת מועצה שמאשרת את העניין הזה .אנחנו צריכים לשלוח את
הבקשה למנכ"ל המשרד ולצוות המקצועי במשרד ,הם צריכים להחזיר לנו
אישור לאישור המשך החוק הישן לשנת  2015בלבד .אחרי זה אנחנו נודיע את
זה ליישובים .יישובים שיהיו מעוניינים  ,המועצה ת סמיך אותם לבצע שמירה
לטווח מוגבל לשנת  2015בלבד על בזבוז מטרים .זה מה שאנחנו מבקשים
לאשר כדי לקבל את אישור משרד הפנים להאריך את החוק הישן באותה
מתכונת לשנה אחת בלבד.

מר יוסי כחלון :

כמה יישובים היו שנים אחורה בכלל בשמירה של

החוק הישן?

מר דוד גמליאל :

.9

מר יוסי כחלון :

אז עזוב אותנו.

מר דוד גמליאל :

לא ,אי אפשר .חייב פה אישור מליאה.

מר יוסי כחלון :

אם מ  25 -יש לנו - 9

עו"ד חן סומך :

אי אפשר .החוק הוא חוק של הרשות .מי שרוצה

21

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

יחיל ,מי שלא רוצה שלא יחיל.

???:

זה מפוצל .בסעיף  9דנים פרטנים כל יישו ב ויישוב.

מר דוד גמליאל :

הוא לא יחייב.

מר רמי רוזן :

כשאנחנו נחליט מה שנחליט ,זה יחייב את היישובים

שכן עושים את זה לבקש אישור .השאלה מה עדיף – להמשיך...

מר דוד גמליאל :

ברשותכם ,רמי שאל שאלה ,לא בהתייחס למה

שאנחנו דיברנו עכשיו ,להאריך רק את התוקף לש נה .הוא שאל מה עדיף
מבחינת הבנאדם ,האם לעבוד או לשלם לפי החוק החדש ,שהוא מטרי ,או לפי
החוק הישן .אז התשובה היא ,כמו שפטר ענה לך באמצע ,תלוי בכמות או
בהיקף הנכסים שם .הנכסים שמשלמים ארנונה .אם יש לך מחסן ויש לך עוד
שתי דירות מאחורה ויש לך עוד אז התושב י שלם כ  ₪ 500-600 -בחודש.

מר רמי רוזן :

אני צריך לייצג את כולם ,גם את זה שיש לו בית שני

מטר וגם את זה שיש לו . 200

מר דוד גמליאל :

אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו.

מר פטר וייס :

אנחנו לא מדברים עכשיו על החוק החדש .אנחנו

מבקשים להאריך את התוקף של החוק הישן.

גב' מיה הי י מן :

אני לא יודעת אם באמת יש רצון מהאנשים פה -
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מר פטר וייס :

בכרמי יוסף אין בעיה.

גב' מיה הי י מן :

לא קשור לכרמי יוסף .אני לא יושבת פה רק בתור

נציגת כרמי יוסף .השאלה אם חוק שמירה יש לו רציונל לחייב לפי מטרים לפי
מבנים ,והאם היישובים בכלל רוצים ,כי כמו שרמי אמר.

מר ניסים מימון :

אבל רמי יכול לייצג רק את סתריה ,הוא לא יכול

לייצג את כל מועצת גזר.

מר רמי רוזן :

נבחרתי למועצה כי אני צריך לדאוג לכל המועצה.

יושב פה חבר מועצה והוא יכול רק את סתריה .אז אני רוצה להבהיר פעם
אחת -

מר ניסים מימון :

בנקו דה הזו ...אני לא רוצה את הייצוג שלך בכלל.

מר פטר וייס :

חבר'ה ,לא להתחיל לריב על כלום עכשיו .אני מציע

לבקש להאריך את חוק השמירה הישן ,ובשנה הבאה – בואו נריב אחר כך .יש
לנו זמן לריב על זה ,להתווכח .אני מבין שחלק גדול לא רוצים את החוק הזה.
מי שלא ירצה יצביע נגד .מי בעד?

מר רמי רוזן :

אחר כך אנחנו נקלעים למצוקה של זמן ולא דנים

בזה כמו שצריך.

מר פטר וייס :

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.
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החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את הארכת תוקף חוק השמירה הנוכחי לשנה
נוספת.

.6

אישור לחיוב ארנונה בגבייה חודשית.

מר פטר וייס :

הי תה פה הצעה של חברנו ישראל פרץ שנעבור לחיוב

ארנונה חודשי .לא דו חודשי ,חודשי .דוד ,אפשר לעשות את זה סלקטיבי? כל
יישוב?

מר דוד גמליאל :

לא.

???:

מה פתאום ,בשום אופן לא.

מר פטר וייס :

ישראל ,אתה מעוניין להציג?

מר ישראל פרץ :

אני העליתי את ההצעה ליו" ר המועצה משום

שהחיוב הדו חודשי הוא למעשה חיוב בגובה די משמעותי .אני העליתי את
הרעיון הזה משום שאני למעשה מסתכל על החתך הרחב של תושבי המועצה.
נכון שבסך הכל יכול להיות שפה סביב השולחן הזה אין לנו בעיה ,במירכאות
או לא במירכאות ,אבל יש לנו בעיה קטנה לשלם את חש בון המיסים או
הארנונה בדו חודשי .אבל ישנן הרבה משפחות ,גם משפחות שעם הזמן
מתבגרות ,אנשים פנסיונרים וכו' ,שיש קושי לשלם את הסכום שמגיע בסביבות
 ₪ 1,400 , 1,200בדו חודשי .הרעיון בחד חודשי הוא פשוט להקל עליהם .זה גם
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מקל על עצם ההתנהלות ,גם במשפחה ,ואני אומר לכ ם שגם מבחינת המועצה,
שהיא תקבל לפי כל חודש היא יודעת את התזרים שלה ,זה אפילו יותר נוח גם
למועצה .לכן הראייה שלי היתה שבסך הכל ,היות ואנחנו מדברים על
אוכלוסייה די רחבה ,שיש לה הרבה בעיות כאלה ,לנו כאלה שיכולים גם לשלם
דו חודשי ,לנו זה לא משנה אם זה ישולם חו דשי או דו חודשי ,כי זה לא ישנה
לנו את ההתנהלות הפנימית שלנו .אנחנו נסתדר גם ככה וגם ככה .אבל לאותן
משפחות שהן בכל זאת מתקשות לעשות בדו חודשי ,להן זה יקל.
דבר שני ,אני אמרת י שגם יקל על המועצה מבחינת גביית אלה שלא יוכלו
לעמוד בעניין הזה .מה זאת אומרת? הרי כ שמישהו לא משלם דו חודשי מקושי
כזה או אחר ,עד שהמועצה עולה על זה לוקח עוד חודשיים ,כי יש צבירה של
החוב ,החוב פתאום טופח ל  2,500 -ו  3,000 -ואנחנו נכנסים פה לאיזה לופ
למשפחה שאם מההתחלה היית רואה שהיא מתקשה לשלם אפשר כבר בתחילת
העניין להציע ולראות איך אפשר לנקו ט בצעדים כדי לצמצם את הבעיה .לכן
בסך הכל הדבר הזה לדעתי הרבה יותר יעיל ויותר נוח ומקל על התושבים
הנזקקים .אני רואה את האפשרות שהמועצה עוזרת לתושבים כאחד היעדים
של המועצה ,ולא רק לגבות את המיסים בשביל המיסים.

מר רמי מיכאלה :

האם יש נתונים כאלה?

מר ישראל פרץ :

יש נתונים גם במועצות ברשויות אחרות.

מר רמי מיכאלה :

לא ,פה.

מר רפי וייס :

אנחנו יודעים מה המצב של משפחות ...והנקודה

הבסיסית ,לנו זה לא ישנה אם נשלם כל חודש או כל חודשיים .אבל לאחרים
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זה יכול להקל .והבחירה היא להקל.

עו"ד חן סומך :

בואו רגע נדבר ע ל כמה דברים.

מר רמי רוזן :

יש לי שתי שאלות .המועצה והגבייה יכולים בכלל

לעשות את זה? ושנית ,זה נראה לי תקדימי בכלל.

עו"ד חן סומך :

זה פחות בעיה .צריך להיות ברור ,ככל שתקבלו

החלטה כזאת ,זה לא יהיה רלוונטי לשנת  . 2015צו המיסים שלכם ל , 2015 -
אישרתם אותו ,עב ר ,לא משנים צו מיסים במהלך השנה .זה יכול להיות
רלוונטי לשנה הבאה .אני חושב שמה שצריך לעשות בקטע הזה  ,לפני יש כאן
עניין של שני אלמנטים שצריך לקחת אותם בחשבון .אחד ,האלמנט המערכתי
של המועצה בקטע של ההיערכות לגבייה חד חודשית מול דו חודשית ,גם
בהיבט הלוגיסטי ש ל החלוקה ,גם בהיבט של תזרים מזומנים ,בקטע הזה
צריכה להיעשות עבודה .יש נקודה שאתם חייב ים לקחת בחשבון .תושבים ,ככל
שיש להם יותר חיכוך עם הגורמים שרוצים מהם מיסים ,מתמרמרים .נכון
שבהתחלה זה נראה כאילו זה ,אבל מה שקורה ,במקום לקבל התחככות עם
המיסים  6פעמים בשנה ,הם מתחככים עם המיסים  12פעמים בשנה .זה דבר
שיש לו משמעות פסיכולוגית .בכל מקרה ,הוא יל וזה לא ישים לצו המיסים של
 , 2015אני מציע שתיעשה עבודה קודם כל מבחינת המועצה מה המשמעויות של
הדבר הזה ,אחרי שתיעשה איזושהי עבודה כזאת תביאו את זה לדיון לקראת
האישור של צו המיסים ל  , 2016 -כי זה הדבר היחידי שרלוונטי .עכשיו אתם
יכולים לקבל החלטה דקלרטיבית ,א בל במילא את צו המיסים של  2016צריך
לאשר בנפרד במועדים לאישור צו המיסים של . 2016
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מר ישראל פרץ :

אני מקבל את זה ,אין לי בעיה .הרעיון הוא בסך

הכל לראות שיש כיוון כזה .אני לא חושב שאמורה להיות בעיה.

עו"ד חן סומך :

קיימת היתכנות לדבר הזה ,רק צריך לקבל החלטה

בשים לב -

מר פטר וייס :

אני מציע שנדחה את זה לכשנאשר את צו המיסים ל -

 2016ונעשה בינתיים עבודת מטה לראות מה המשמעות.

מר דוד גמליאל :

יש לי עוד הערה ,שאמרתי אותה בהנהלה.

מר יוסי כחלון :

הריבית נחשבת מרגע שלא שילמת ,בחודשיים שלא

שילמת זה ריבית ,נכון? פה י תחיל מחודש ראשון שהוא לא שילם.

מר דוד גמליאל :

על חלק נמוך.

מר רמי רוזן :

השאלה אם יש כאלה שקשה להם לשלם כל

חודשיים .אפשר לעשות ...נפרד לאלה.

עו"ד חן סומך :

זה בלתי אפשרי  .המועצה יכולה להחליט שהיא

עוברת לשיטת גבייה חד חודשת -

מר רמי רוזן :

גם אם זה א ומר שיש לך  3%מהאוכלוסייה?

עו"ד חן סומך :

יכולה המועצה לקבל את ההחלטה הזאת אחרי
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שתבדוק את כל האפשרויות ל . 2016 -

מר רמי רוזן :

יש לנו בעיות כאלה אבל?

עו"ד חן סומך :

הגבייה פה היא גבייה ברמה מאוד גבוהה.

מר דוד גמליאל :

השאלה שלך ,רמי ,אם יש בנאדם היום שיש לו

קשיים לשלם את זה ,אנחנו באים לקראתו במסגרת הסדרים מיוחדים .אבל,
מה שישראל פה מדבר זה לעשות שינוי מערכתי ולהוציא  12תלושים .בשיטה
שאנחנו עובדים עליה היום אנחנו מוציאים  6תלושים  ,עם תלוש אחד שנתי,
ואנחנו נותנים לאנשים שמתקשים לשלם יותר מששה תשלומים ,ח קלאים
שבאים אליי ,ויקטור פעם בשנה ,אתה יודע ,נותנים לי את כל הסכום .המ ערכת
גמישה למקרים חריגים .

מר יובל אלון :

אבל באתרים אפשר לשלם גם בקרדיט.

מר דוד גמליאל :

אפשר לשלם בקרדיט .יש היום הרבה מאוד דרכים

לתת לאנשים שרוצים את זה להגדיל את כמות התשלומים .לא חייב ל  . 12 -אתה
יכול לעשות ל  , 10 -ל  , 8 -ל  , 7 -כמה שאתה רוצה.

מר פטר וייס :

אני מציע שנדחה את זה במקביל לאישור צו המיסים

ל  2016 -ונעשה עוד פעם חשיבה.

.7

אישור מינוי מנהלת רכש ואספקה וחילופי גברי בוועדת רכש ובלאי.
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מר אריאל הילדסהיימר  :לגבי מנהלת רכש ,אנחנו מבקשים לאשר את מינויה
של ציפי אדרי כמנהלת רכש ואספקה במועצה .ציפי עובדת במועצה כבר 4
חודשים ,נבחרה במכרז פומבי ועושה את העבודה מצוין ,היא כפופה לגזבר
המועצה לפי החוק .זה תפקיד ,אגב ,שמחייב בחוק היום .היא עומדת בתנאי
הסף מבחינת הניסיון הניהולי ,הניסיון המקצ ועי וההשכלה .אנחנו מבקשים
לאשר את מינויה.

גב' מיה הי י מן :

היא עמדה באיזה מכרז?

מר אריאל הילדסהיימר  :מכרז פומבי למנהלת רכש ואספקה.

מר דוד גמליאל :

מכרז כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מינוי גב' ציפי אדרי כמנ הלת רכש
ואספקה.

מר אריאל הילדסהיימר  :עדכון ועדת רכש ובלאי – אנחנו מבקשים למנות את
אילנית ביטון ,את ענת אוזן ואת אוולין שנקר ,שהיא תהיה גם יו"ר הוועדה,
לוועדת רכש ובלאי .אנחנו רוצים שהוועדה הזאת תחליף את הוועדה שיוצאת,
שמסיימת עכשיו – רפי ,אילנית ורחלי גרי מן ,שעשו את זה כבר הרבה שנים.
שלושתן עובדות מצוינות ,טובות ,עובדות במועצה ,ואנחנו חושבים שהן יכולות
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לעשות את זה בצורה מצוינת .אתם מ אשרי ם?

כן.

???:

מר אריאל הילדסהיימר  :החוק אומר שהמליאה תאשר.

מר פטר וייס :

מי בעד? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה א חד את מינוי ועדת רכש ובלאי כלהלן- :
גב' אוולין שנקר – יו"ר ,גב' אילנית ביטון וגב' ענת אוזן.

.8

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת . 2015

.9

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 2015

מר דוד גמליאל :

אנחנו ,ברשותכם ,נאשר לכל יישוב את התקציב,

נסמיך את היישוב לבצע את הפעולות שקשורות בתקציב ונאשר לו או לא נאשר
לו לגבות ארנונה .קיבוץ גזר – .₪ 946,194

מר ישראל פרץ :

למה

הם

מגישים

ואיטלולא הזאת? למה הם מגישים רק עכשיו?

מר דוד גמליאל :

אני אסביר.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מר תמיר ארז :

לא ,ישראל ישאל עוד פעם בנימה מנומסת וחיובית.

תשאל את השאלה שלך עוד פעם ,אבל בצורה חיובית ,לא בצורה מגעילה.
תשאל בבקשה.

מר ישראל פרץ :

אני שאלתי מדוע הוועדים מגישים עכשיו את צו

המיסים.

מר פטר וייס :

השאלה במקומה ,ואני עומד על זה שמהיום והלאה

כל מי שלא מאשר תקציב בזמן לא תזרים לו אג ורה .זו התרופה היחידה.

מר דוד גמליאל :

נכון להיום יש יישוב אחד ,שקוראים לו גני יוחנן,

שעדיין לא הגישו לא תקציב ולא צו מיסים.

מר פטר וייס :

תעצור לו את הכל.

מר דוד גמליאל :

אני לא נותן לו כסף.

מר פטר וייס :

לא צריך ,נשאר לו מספיק מהוועד הקודם.

מר ד וד גמליאל :

לפני שנתחיל ,זו המשמעות של האישור .הדבר השני,

יש שני יישובים – חולדה ושעלבים ,הם שני יישובים קיבוציים אמנם ,
שאמורים להגיש צו מיסים ,כי הם מחייבים את הקהילה לפי מטרים והם טרם
הגישו לנו את הצו .אני לא יודע מה המשמעות המשפטית לזה ,אם אנחנו
יכולים לאשר את התקציב או לא ,כי אתה מבין ,בעיה .אני לא נתקלתי בזה אף
פעם .מיסים מהחברים – שעלבים היום זה קיבוץ מופרט ,בחולדה גובים מיסים
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מוניציפליים.

מר יוסי כחלון :

אנחנו רוצים להבין מה קורה בקיבוצים .אל תעשה

לו ככה ,תן לנו להבין.

מר דוד גמליאל :

קיבוץ גזר ה גיש כמו שצריך –  .₪ 946,194מי בעד?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי גזר לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 946,194ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות הרשומות
בתקציב.

מר יוסי כחלון :

לא ענית לי .לא פירקו את הקיבוצים?

מר דוד גמליאל :

קיבוץ חולדה ו קיבוץ שעלבים הגישו תקציב כראוי,

לא הגישו את צו המיסים של הקיבוץ ,ועפ"י עצה של חן אנחנו מבקשים בשלב
זה לא לאשר אותם.

מר פטר וייס :

אל תגיש אותם.

מר דוד גמליאל :

לא מגישים .אני רק רוצה להגיש אותם .יד רמב"ם

הגיש תקציב על  ₪ 792,000על בסיס חוקי של  .₪ 10.5א פשר לאשר את זה
כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד?
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???:

מאושר.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי יד רמב"ם לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 792,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקומי יד רמב"ם לשנת
 2015ע"ס  ₪ 10.5למ"ר מגורים.

אבל למה אתה לא מסביר לנו למה הם הגישו

מר ישראל פרץ :
באיחור? אני לא מבין.

מר דוד גמליאל :

עזוב עכשיו.

עו"ד חן סומך :

המשמעות של הגשה באיחור זה שהם לא יכולים

לבצע את סכום ההעלאה.

מר דוד גמליאל :

כרמי יוסף –  .₪ 2,057,000התקציב ערוך כמו

שצריך ,אפשר לאשר אותו.

מר פטר וייס :

מי בעד? כרמי יוסף כולם בעד.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי כרמי יוסף לשנת 2015
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ע"ס  , ₪ 2,057,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

מר דוד גמל יאל :

מצליח –  . 12.44 ,₪ 846,000הוגש כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי מצליח לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 846,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות הרשומות
בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקו מי מצליח לשנת
 2015ע"ס  ₪ 12.44למ"ר מגורים.

מר דוד גמליאל :

משמר איילון –  ₪ 434,000על בסיס  . 13.17הוגש

כחוק .אין הרחבות ,אין כלום.

מר פטר וייס :

מי בעד? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי משמר איילון לשנת
 2015ע"ס  , ₪ 434,000ולהסמ יכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקומי משמר איילון
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לשנת  2015ע"ס  ₪ 13.17למ"ר מגורים.

מר דוד גמליאל :

נען –  ,₪ 3,754,000הוגש כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי נען לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 3,754,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

מר דוד גמליאל :

נצר סירני –  , ₪ 1,647,000הוגש כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד? פה אחד.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי נצר סירני ל שנת 2015
ע"ס  , ₪ 1,647,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

מר דוד גמליאל :

עזריה –  ,₪ 540,000הוגש כחוק.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי עזריה לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 540,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפ עולות הרשומות
בתקציב.
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מר דוד גמליאל :

פדיה –  ,₪ 1,273,000הוגש כחוק .חבר'ה ,הם הגישו

צו מיסים לפי  , 14.87יש להם הרבה מיסים.

מר פטר וייס :

מי בעד פדיה?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי פדיה לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 1,273,000ולהסמיכו לגבות את הארנונ ה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

מר דוד גמליאל :

רמות מאיר –  .₪ 654,182גם הוגש כחוק.

מר פטר וייס :

מי בעד? רמות מאיר.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי רמות מאיר לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 654,182ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

מר דוד גמליאל :

כפר בילו מבקש לעדכן את התקציב שלו בתוספת של

 .₪ 77,800יש להם מקורות כספיים נוספים .על תאורת ביטחון שהם מוכנים,
משקיעים את זה ממקורות של כנראה אגודה או דברים אחרים .סך התקציב
המעודכן – .₪ 2,315,340

מר פטר וייס :

מי בעד?
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???:

כמה?

מר דוד גמליאל :

הוועד מפעיל במשקים סגורים את כל נושא החינוך

התת יסודי.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב המעודכן לוועד מק ומי כפר בילו
לשנת  2015ע"ס  , ₪ 2,315,340ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

מר פטר וייס :

זהו ,תודה רבה?.למה אנחנו לא מקבלים את הדף

הזה מה שיש לך שם?

מר דוד גמליאל :

אמרנו ,מי שרוצה ייקח את הכל מתנה ,כולל הדף.

???:

כמה יישובים לא הגישו בזמן?

מר דוד גמליאל :

אחד .איילון .בזמן לא הגישו  . 15אולי בדיון הבא.

גב' מיה הי י מן :

אני רוצה לדעת כמה היה תקציב נוף איילון.

מר פטר וייס :

עכשיו התעוררת?

מר דוד גמליאל :

 .₪ 2,057,000 .₪ 2,973,000הכי גדול זה כפר בילו,

נען ,נוף איילון .את ונוף איילון אותו סכום.
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. 10

אישור עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך.

מר דוד גמליאל :

אנחנו מתבקשים ע"י מערכת הבנ קים ,שדרגנו את כל

החשבונות של מוסדות החינוך שלנו לחשבונות פרימיום .אלה חשבונות
שלמעשה נשענים על המוניטין של המועצה כי הם למעשה חשבונות של
המועצה .מורשי החתימה בחשבונות הם מנהלי בתי ספר עם מזכירת בתי
הספר ,ובחשבון הורים גם נציג ועד הורים שהוסמך לעניין הזה.

מר פטר וייס :

הנהגה מוסדית.

מר דוד גמליאל :

הנהגה מוסדית .אז ברשותכם אני אקריא מהר את

בעלי זכות החתימה לפרוטוקול .קודם כל נדבר על חשבונות הורים .שלהבת
בנים – מנהל אברהם קרקובר ,נציג ועד הורים אורן יששכר ,מזכירה חיה
מרצבך .שלהבת בנות – שולי דנ ו ר ,חיה מר צבך ואורן יששכר .גוונים – מלכה
מימון ,עדי מינץ ואיציק פרסקי  .שדות איילון – אהובה פוקס ,כרמלה בלחסן ,
חורב ליאור .תיכון חדש – טלי ברזני ,סיגל שטר ש נוב ואיציק פרסקי .זה
חשבונות הורים .מי בעד?

מר פטר וייס :

מי בעד?
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החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מורשי החתימה בחשבונות הורים
במוסדות ה חינוך כלהלן- :
*

שלהבת בנים :אברהם קרקובר (מנהל) ,אורן יששכר (נציג ועד הורים)
וחיה מרצבך (מזכירה).

*

שלהבת בנות :שולי דנור (מנהלת) ,אורן יששכר (נציג ועד הורים) וחיה
מרצבך (מזכירה).

*

גוונים :עדי מינץ (מנהלת) ,איציק פרסקי (נציג ו עד הורים) ומלכה
מימון (מזכירה).

*

שדות איילון :אהובה פוקס (מנהלת) ,חורב ליאור (נציג ועד הורים)
וכרמלה בלחסן (הנהלת חשבונות).

*

תיכון חדש :סיגל סטרשנוב (מנהל) ,איציק פרסקי (גזבר ועד הורים)
וטלי ברזני (מזכירה).

מר דוד גמליאל :

חשבונות שוטפים – זה שני סוגי ח שבונות .חשבונות

שוטפים זה חשבונות ששייכים לניהול השוטף של בית הספר  .חשבון הורים זה
על הפעילות החברתית תרבותית .טיולים ,כל העניינים .שלהבת בנים – אברהם
קרקובר וחיה מרצבך .שלהבת בנות – שולי דנור וחיה מרצבך .גוונים – מלכה
מימון ועדי מינץ .שדות איילון – אהובה פוקס וכרמלה בלחסן.

מר פטר וייס :

מי בעד?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מורשי החתימה בחשבונות שוטפים
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במוסדות החינוך כלהלן- :
*

שלהבת בנים :אברהם קרקובר (מנהל) וחיה מרצבך (מזכירה).

*

שלהבת בנות :שולי דנור (מנהלת) וחיה מרצבך (מזכירה).

*

גוונים :עדי מינץ (מ נהלת) ומלכה מימון (מזכירה).

*

שדות איילון :אהובה פוקס (מנהלת) וכרמלה בלחסן (הנהלת חשבונות).

. 11

אישור קביעת ועדת אד הוק למינוי רו"ח לביקורת ועדים.

מר דוד גמליאל :

עפ"י הכללים המועצה צריכה למנות רואה חשבון

שיעשה ביקורת חשבונאית על הוועדים המקומיים .רואי ה חשבון שעבדו אצלנו
עבדו  5שנים תמימות ,אפילו  , 6ואנחנו היום מבקשים לעשות -

גב' מיה הי י מן :

מכרז? הצעות מחיר?

מר דוד גמליאל :

הצעות מחיר .כי בכל אופן ,רואה חשבון בנושא

ביקורת זה לא דבר שהוא תלוי מכרז .אבל אנחנו עושים הצעות מחיר על בסיס
פרמטרים במפרט שעשינו קודם ובנינו אותו .לצורך העניין אנחנו מבקשים
להקים ועדה אד הוק שתטפל בעניין הזה .אנחנו מבקשים שחברי הוועדה יהיו
רותם מחולדה ,דוד -

מר פטר וייס :

רגע ,תציגי את עצמך ,הם לא מכירים אותך.

מר תמיר ארז :

לפני אנשים ,מה הוא צריך לעשות?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מר דוד גמליאל :

ביקורת חשבונאית עפ"י כללי משרד הפנים ועפ"י

הוראות החוק .משרד הפנים קבע כללי ביקורת.

מר תמיר ארז :

הביקורת לפי הכללים אני מבין .מה ...המועצה?

מר דוד גמליאל :

המועצה צריכה למנות את רואי החשבון.

מר תמיר ארז :

זה לא כל ועד משיג רואה חשבון לעצמו?

מר דוד גמליאל :

לא .הסברנו את זה בקדנציה הקודמת.

???:

כמו שמשדר הפנים ממנה לנו.

מר דוד גמליאל :

אנחנו מבקשים שהוועדה תמנה  3אנשים – רותם,

דוד – אני ,ודני – נציג הציבור .דני בראון ,הוא נבחר כנציג ציבור.

מר פטר וייס :

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

החלטה  :הוחלט לאשר פ ה אחד מינוי ועדת אד הוק למינוי רו"ח לביקורת
ועדים כלהלן -
גב' רותם בנבנישתה (חברת מליאה) ,מר דני בראון (נציג ציבור) ומר דוד
גמליאל (גזבר המועצה).
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

מר פטר וייס :

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

_________________

______________________

פטר וייס
ראש המועצה

מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

קובץ החלטות
.2

אישור פרוטוקולי מליאה מס'  547ו . 548 -

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול י מליאה מס'  547ו . 548 -

.3

אישור תב"רים.

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

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
ב .תב"רים חדשים
מס'

נושא

סכום

תב"ר

ש"ח

1

תכנון שביל אופניים
מהישובים בית
עוזיאל וקיבוץ גזר
עד לקרית-חינוך
האזורית
מגרש ספורט
משולב תיכון איתן

3

טיפול במערכת
הביוב
ציוד למעבדות בית
ספר תיכון איתן

2

מקור מימון

140,000
60,000
200,000

משרד התחבורה
קרנות הרשות

250,000

קרן המתקנים-ווינר
לקהילה
קרנות הרשות

750,000
1,000,000

4

1,600,000

קרנות הביוב

315,000
35,000
350,000

מענק פיס
קרנות הרשות
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הבהרות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

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

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
ב .עדכון תב"רים קיימים
מס'

נושא

סכום

תב"ר

מקור מימון

ש"ח

554

בניית גן ילדים פדיה

549

בניית גן ילדים ישרש 729,204
294,743
140,640
90,132
1,254,719

729,204
294,743
140,640
90,132
1,254,719

משרד החינוך
קרנות הרשות
תוספת מענק חינוך
קרנות הרשות

מאושר
מאושר
תוספת
תוספת
מאושר
מאושר
תוספת
תוספת

משרד החינוך
קרנות הרשות
תוספת מענק חינוך
קרנות הרשות

181

בית כנסת יביל
כרמי יוסף

200,000
364,000
-16,262
547,738

מאושר
מאושר
הקטנה

השתתפות בעלים
משרד הדתות
השתתפות בעלים

198

השלמת בית כנסת
בבית חשמונאי

,100,000
357,700
150,000
-20,000
587,700

מאושר
מאושר
מאושר
הקטנה

משרד הדתות
השתתפות בעלים
קרנות הרשות
משרד הדתות

236

פיתוח בית עלמין
מרכזי

78,800
-9,270
4,792
74,322

243

ישרש תאורה

50,000
50,000
-50,000
-42,114
7,886

משרד הדתות
משרד הדתות
קרנות הרשות -בית עלמין

מאושר
הקטנה
הגדלה

משרד הפנים
השתתפות בעלים
משרד הפנים
השתתפות בעלים

מאושר
מאושר
הקטנה
הקטנה
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הבהרות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

תברים לאישור ועדת הכספים 01/2015
ב .עדכון תב"רים קיימים (המשך)
מס'

נושא

סכום

תב"ר

מקור מימון

הבהרות

ש"ח

328

תכנון ויישום תוכנית
מחזור – היטל
הטמנה

272,480
68,120
-10,401
7,094
337,293

מאושר
מאושר
הקטנה
הגדלה

המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות
המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות

סיום פרויקט

382

היטל הטמנה -חינוך
אמות מידה ב'

 145,649מאושר
 29,130מאושר
הקטנה
-5,825
הגדלה
5,825
174,779

המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות
המשרד לאיכות הסביבה
קרנות הרשות

סיום פרויקט

339

שיפור בטיחות שביל 150,000
-142,460
הולכי רגל מסוף
7,540
הסעים ק.ח.
שעלבים.
הפרדה במקור לשני 116,569
-116,569
זרמים
0

415

מאושר
הקטנה

קרנות הרשות
קרנות הרשות

מאושר
הקטנה

המשרד לאיכות הסביבה
המשרד לאיכות הסביבה

בוטל ע"י המשרד
לאיכות הסביבה.
תב"ר לסגירה

משרד החינוך
משרד החינוך

סיום פרויקט

משרד הדתות
משרד הדתות

ביטול תב"ר
וסגירתו

משרד הדתות
משרד הדתות

ביטול תב"ר
וסגירתו

474

הנגשת כיתה ללקויי
שמיעה ממ"ד לבנים
שלהבת
הקמת עירוב

30,000
-4,126
25,874
 8,000מאושר
 -8,000הקטנה
0

476

תחזוקת עירובין
2012

 16,830מאושר
 -16,830הקטנה
0

475

מאושר
הקטנה

45

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

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

תב"רים לאישור ועדת כספים – 01/2015
ג .סגירת תב"רים – 31.12.2014
מס'

סכום ביצוע

נושא

ש"ח

תב"ר
63
93
199
223
224
236
243
250
251
258

הקמת מבני חינוך  -קריית חינוך סתריה
גידור גני ילדים מצליח ועזריה
תכנון מפורט לביצוע שביל אופניים
שביל תיירות חקלאית במוא"ז גזר
תוכנית אב לפיתוח תיירות מוא"ז גזר
פיתוח בית עלמין מרכזי
ישרש תאורה
תוכנית אב ומתאר גני יוחנן
תוכנית אב ומתאר נען
הקמת מועדון פיס לנוער במושב מצליח

9,104,339
51,675
23,049
32,491
255,810
74,322
7,886
9,434
37,500
1,324,140

328
334
341
344
358
361
368
377
382
403
409
416
428
430
431

תכנון ויישום תוכניות מחזור-היטל הטמנה.
העתקת בסיס הפעלה ישרש.
פיתוח ותשתיות יד רמב"ם
פיתוח ותשתיות ישרש
פיתוח בקיבוץ חולדה
פיתוח מושב יציץ
פיתוח משמר איילון
פיתוח במושב רמות מאיר
היטל הטמנה – חינוך אמות מידה ב'
פיתוח בחולדה
פיתוח משמר איילון
פיתוח ביה"ס הרצוג
הסדרים בטיחותיים בכבישי המועצה
פיתוח ותשתיות מושב יציץ
פיתוח ותשתיות מושב סתריה

337,293
4,755
199,971
100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
174,779
37,069
66,677
149,861
2,064,432
200,000
200,000

433
438
440
441
444
445

פיתוח ותשתיות מושב פתחיה
פיתוח ותשתיות כפר שמואל
פיתוח ותשתיות קיבוץ גזר
פיתוח ותשתיות כפר בן נון
פיתוח ותשתיות בית עוזיאל
פיתוח ותשתיות רמות מאיר

200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
88,000
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הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

453
467
469
471

הפרדה במקור –תוכנית מפורטת
כבישים ומדרכות קיבוץ נען
כבישים ומדרכות כרמי יוסף
שדרוג ופיתוח כניסות ליישובים  -שילוט
ותאורה
הקמת עירוב
תחזוקת עירובין 2012
מבנה ציבור נוף איילון
הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך
ובקהילה 2012
פרויקט פירסט תחרות רובוטיקה ארצית
ובינלאומית
פיתוח יד רמב"ם
רכישת  2אוטובוסים
הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה
באולפנת שעלבים
פרויקט פירסט ביה"ס גוונים

80,000

553
977

הלוואה לתשלום למשרד האוצר
פיתוח קריית חינוך סיתריה

2,305,600
7,682,200

475
476
479
480
483
527
528
534
536

223,909
200,000
200,000
892,372
0
0
162,330
79,691
72,168
44,000
416,660
28,869

החלטה  :הוחלט פה א חד לאשרר את התב"רים כלהלן- :

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים 31/12/2014 -
מס'

מס' התב"ר

יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

1
סי

279

בניית מועדון נוער ביישוב בית חשמונאי

11,550

2

354

פיתוח ביישוב בית עוזיאל

15,476

3

397

פיתוח נצר סירני

7,700

4

398

תוכנית אב ומתאר מושב מצליח

72,000
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הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

5

400

תוכנית אב ומתאר חולדה

100,000

6

402

פיתוח בית חשמונאי

1,665

7

417

מועדון ישרש

60,000

מס'

מס' התב"ר

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים ( 31/12/2014 -המשך)
יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

8סי

418

חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223

300,000

9

429

בית חשמונאי –פיתוח שצ"פ נחל עזריה

6,440

10

448

פיתוח חצר ומתקנים ביה"ס שדות איילון

13,143

11

449

פיתוח חצר ומתקנים קריית חינוך שעלבים

58,424

12

463

 3כיתות יבילות ביה"ס גוונים

15,453

13

482

עוז לתמורה פינות עבודה אזורי הרצוג

0

14

484

תוכנית יישובית נצר סירני

90,000

15

485

תכנון כביש גישה יד רמב"ם ועזריה

42,857

16

490

בית כנסת מושב ישרש – השתתפות בשיפוצים 150,000

17

496

7,402

גרור חפ"ק תאורה
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הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

18

511

פיתוח שעלבים

2,295,990

19

513

פיתוח גני יוחנן

33,000

מס'

מס' התב"ר

תב"רים לאישור ועדת כספים –01/2015
ד .אישרור תב"רים ( 31/12/2014 -המשך)
יתרה לביצוע ()₪

שם התב"ר

20
סי

516

פיתוח כפר בילו

172,000

21

517

פיתוח כפר בן נון

115,000

22

520

פיתוח מושב מצליח

64,000

23

522

פיתוח סתריה

55,000

24

523

פיתוח עזריה

106,000

25

525

פיתוח פתחיה

26,000

26

529

רכישת מחשבים לבתי הספר

36,656

27

535

הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה
ביה"ס גוונים

3,015

28

537

הצללת מגרשי ספורט ביה"ס גוונים ושדות
איילון

0

29

540

סולר למקוואות

150,000
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הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

30

546

תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם

150,000

31

552

השלמת בניית מוסד חינוכי אזורי הרצוג בית
חשמונאי

3,532,026

.4

אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור ליום . 30/06/14

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי החצי שנתי הסקור ליום
. 30/06/14

.5

אישור הארכת תוקף חוק השמירה הנוכחי לשנה נוספת.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את הארכת תוקף חוק השמירה הנוכחי לשנה
נוספת.

.7

אישור מינוי מנהלת רכש ואספקה וחילופי גברי בוועדת רכש ובלאי.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מינוי גב' ציפי אדרי כמנהלת רכש
וא ספקה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מינוי ועדת רכש ובלאי כלהלן- :
גב' אוולין שנקר – יו"ר ,גב' אילנית ביטון וגב' ענת אוזן.

.8

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת . 2015
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

.9

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 2015

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי ג זר לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 946,194ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות הרשומות
בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי יד רמב"ם לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 792,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקומי יד רמב"ם לשנת
 2015ע"ס  ₪ 10.5למ"ר מגורים.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי כרמי יוסף לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 2,057,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ו עד מק ומי מצליח לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 846,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות הרשומות
בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקומי מצליח לשנת
 2015ע"ס  ₪ 12.44למ"ר מגורים.
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החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי משמר איילון לש נת
 2015ע"ס  , ₪ 434,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לוועד מקומי משמר איילון
לשנת  2015ע"ס  ₪ 13.17למ"ר מגורים.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי נען לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 3,754,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי נצר סירני לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 1,647,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מ ק ומי עזריה לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 540,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות הרשומות
בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי פדיה לשנת  2015ע"ס
 , ₪ 1,273,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.
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החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב ועד מק ומי רמות מאיר לשנת 2015
ע"ס  , ₪ 654,182ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות
הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב המעודכן לוועד מק ומי כפר בילו
לשנת  2015ע"ס  , ₪ 2,315,340ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

. 10

אישור עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מורשי החתימה בחשבונות הורים
במוסדות החינוך כלהלן- :
*

שלהבת בנים :אברהם קרקובר (מנהל) ,אורן יששכר (נציג ועד הורים)
וחיה מרצבך (מזכירה).

*

שלהבת בנות :שולי דנור (מנהלת) ,אורן יששכר (נציג ועד הורים) וחיה
מרצבך (מזכירה).

*

גוונים :עדי מינץ (מנהלת) ,איציק פרסקי (נציג ועד הורים) ומלכה
מימון (מזכירה).

*

שדות איילון :אהובה פוקס (מנהלת) ,חורב ליאור (נציג ועד הורים)
וכרמלה בלחסן (הנהלת חשבונות).

*

תיכון חדש :סיג ל סטרשנוב (מנהל) ,איציק פרסקי (גזבר ועד הורים)
וטלי ברזני (מזכירה).

53

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,549מיום ראשון8.2.2015 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את מורשי החתימה בחשבונות שוטפים
במוסדות החינוך כלהלן- :
*

שלהבת בנים :אברהם קרקובר (מנהל) וחיה מרצבך (מזכירה).

*

שלהבת בנות :שולי דנור (מנהלת) וחיה מרצבך (מזכירה).

*

גוונים :עדי מינץ (מנהלת) ומלכה מימון (מזכירה).

*

שדות איילון :אהובה פוקס (מנהלת) וכרמלה בלחסן (הנהלת חשבונות).

. 11

אישור קביעת ועדת אד הוק למינוי רו"ח לביקורת ועדים.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד מינוי ועדת אד הוק למינוי רו"ח לביקורת
ועדים כלהלן -
גב' רותם בנבנישתה (חברת מליאה) ,מר דני בראון (נציג ציבור) ומר דוד
גמליאל (גזבר המועצה).
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