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 גזרמועצה אזורית 
 563מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 7.8.16, ו"עתשג' באב , ראשוןמיום 
         

  ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר    
 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה - יאןיוחנן יומטובמר 

  חברת מועצה -   כרמל טלגב'    
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 

 חברת מועצה -  רותם בבנישתהגב'    
 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב'    

 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר 

 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 חבר מועצה -  ןיוסף וסרממר    

 
 

  חבר מועצה -  רמי מיכאלהמר   :חסרים
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 

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

 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    

 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 

 חבר מועצה -   יובל אלוןמר    
  

 
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 יועמ"שמ"מ  -  איתן בראשעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - מירה מוסקוביץ' ע ד"ר   
 מזכירה -  ילנית ביטוןא גב'   
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   על סדר היום:

  מידע. .1

 .562-ו 561מליאה מס'  יפרוטוקולאישור  .2

 אישור תב"רים. .3

 . 2016אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  .4

 .2016אישור עדכון תקציב ועדים מקומיים לשנת  .5

 .2017צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת אישור  . 6

 ונות לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית. אישור לפתיחת חשב .7

 

 לסדר היום:סעיף נוסף 

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

 ביישובים )יציץ(.
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 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.  *

 

הראשונה שלום לכולם. נפתח את ישיבת המליאה   :מר פטר וייס

מבקש רשות להוסיף לסדר היום אישור חתימה להתחייבות  . אני563דהיום 

 לטובת רמ"י. מאשרים? 

 

 כן.     :כולם

 

 תודה.   :מר פטר וייס

 נוסף לסדר היום: סעיףלהעלות : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

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

 )יציץ(.

 

  מידע. .1

 

ויי סעיף ראשון מידע. סיימנו בהצלחה את קייטנות   :סמר פטר 

המועצה ובתי הספר של החופש הגדול... ואני מודה לכל העוסקים במלאכה. 

ההכנות לפתיחת שנת הלימודים בעיצומן מכל המישורים: בינוי, פדגוגיה 

ומנהלות בחינוך הפורמלי והלא פורמלי. אנחנו פועלים במרץ ובתנופה לפיתוח 

ך במועצה בבתי הספר בגני ילדים ובשלוחות החוגים. בית ספר מוסדות החינו

כתות חדשות,  6יסודי חדש בקריית החינוך הדרומי, הסתיימה בנייתן של 

כתות שעברו מבית ספר גוונים. ואנו נערכים לפתיחת בית הספר  6-בנוסף ל

גני ילדים חדשים. סקירה מלאה בנושא תקבלו  5בשנה הקרובה ופתיחת 
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 יאה הבאה, כרגיל בפתיחת שנת לימודים יש מליאה מיוחדת. בישיבת המל

 

 מותשת.   :גב' כרמל טל

 

אנו פותחים תכנית ייחודית של כיתת ותיקים,   :מר פטר וייס

שתופעל בתחומי תיכון איתן בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי, מתוך 

. כיתת הוותיקים תפעל פעמיים בשבוע והיא תכלול  מטרה לחזק את הקשר..

הכשרת תחומי לימוד והעשרה מקוונים בשיתוף תלמידים ואזרחים ותיקים. 

. בסוף אוגוסט תחל הכשרה ייעודית נוספת של מחזור מספר   5-ל 2צוותי..

 3-מיישובי המועצה. ההכשרה ביוזמה ובמימון המועצה. פסטיבל חוויה בכרם ה

מחול וזמר בספטמבר בהשתתפות אומנים להקות  22-24יתקיים בתאריכים 

מהמועצה, בעלי עסקים, יזמים, איכרים. הפסטיבל משלב לראשונה גם את 

סובב שעלבים אירוע רכיבת אופניים בעמק איילון, מומלץ לעקוב אחרי 

ו  21-ל 14הפרסומים שאנו מציעים בנושא. בין התאריכים  באוגוסט כולל יהי

זת. כמובן משרד המועצה סגורים ולא תתקיים קבלת קהל לאור חופשה מרוכ

 אנחנו מארגנים איזה משלחת לגרמיה. 

 

בהמשך לעדכון שפטר מסר בהנהלת המועצה   :מר דוד גמליאל

וייס ראש המשלחת, סיגל שטרסנוב, רותם  7המשלחת תכלול  משתתפים: פטר 

אלקובי, חנה לוי, ישראל פרץ, אלונה ביטן ואנוכי. המשלחת מיועדת לטקס 

ות ידידות, ואנחנו בימים אלו מארגנים את שנ 5עורכת לרגל שעיריית גרימה 

 התכנים למשלחת הזאת, זה העדכון, קיים תקציב כמובן. 

 .562-ו 561מליאה מס'  יאישור פרוטוקול  .2
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יש  562-ו 561אישור פרוטוקולי מליאה מספר   :מר פטר וייס

 הערות?

 

אין ביטוי מספיק לעובדה שאני ביקשתי להתנגד   :מר רמי רוזן

לעסקים, זה נכתב בצורה הכי ברורה שכאילו  20%-ל העלאה של הלנושא ש

יודע וסומך אמר והכול אני מבין שאני לא יכול להפריד  הוחלט פה אחד. אז אני 

 לעסקים.  20%בין זה לזה, אבל אני רוצה שיצוין שאני מתנגד להעלאה של 

 

.   :מר דוד גמליאל  הנה עכשיו זה צוין

 .562-ו 561מליאה מס'  יפרוטוקולת א: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

 אישור תבר"ים.   :מר פטר וייס

 

חברים ועדת כספים ישבה על אישור התב"רים   :מר דוד גמליאל

והמליצה לאשר אותם. יש לנו תב"רים חדשים, עדכון תב"רים קיימים, אשרור 

טיחות לשנת תב"רים וסגירת תב"רים. תב"ר חדש סימון כבישים והתקני ב

עדכון תב"רים קיימים: יש לנו ₪.  71,429במימון תחבורה והקרנות  2016

עדכון של תקציב של אולם הספורט בבית ספר גוונים, שכבר בנייתו הסתיימה 

אבל מפעל הפיס הקטין את המימון שלו בגלל התאמות של הנושאים שהם 

יגיע אמורים לתקצב, והחזיר את זה לאמת המידה של המועצה. כך  שהתקציב 

מקרנות הביוב, ₪ טיפול במערכת הביוב תוספת של מיליון ₪.  9,193,817-ל

רק מקרנות ביוב להשלמת טיפול שלב א' ממומן כתוב פה קרנות הרשות, ביוב 
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ברמות מאיר, נען ויציץ. תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי, התאמת 

מינהל מקרקעי ישראל, כך  עלויות בהתאם גם להתחייבויות של רמ"י של רשות

הסדרת כניסה לבית ספר גוונים, עדכון התב"ר ₪.  650,000-שהתב"ר יגיע ל

 ₪.  4,094,599-והקטנת מימון ממשרד התחבורה, כך שהתב"ר יגיע ל

 

 מה זה העבודה הסתיימה? אני יכול להבין?   :מר רמי רוזן

 

 איזה? על אולם ספורט אתה מדבר?   :מר דוד גמליאל

 

 הכיכר כניסה הזאת.   :מי רוזןמר ר

 

 הכיכר כניסה לבית ספר הסתיימה כבר העבודה.   :מר דוד גמליאל

 

  -אתה מדבר על הכניסה ש  :מר רמי רוזן

 

  -הכניסה שיושבת על הכביש  :מר דוד גמליאל

 

 הכביש לנען?   :מר רמי רוזן

 

 בדיוק, שמה הגדול הזה.   :מר דוד גמליאל

 

ול להיות שלא עברתי שם הרבה זמן, אבל אני אז יכ  :מר רמי רוזן

 לא יודע מה הכוונה הסתיימה. 

 

 העבודה הסתיימה, ההתחשבנות.   :מר דוד גמליאל
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.   :מר רמי רוזן  לא על הכביש הראשי

 

 לא, על הכביש הראשי זה כביש של מע"צ רמי.   :מר דוד גמליאל

 

 זה לא עבודות זה ההתחשבנויות.   :מר פטר וייס

 

 ההתחשבנות הסתיימה.   :וד גמליאלמר ד

 

מתי יהיו עבודות על הכביש של נען בכיכר שפונים   :מר רמי רוזן

 שמאלה לבית הספר? 

 

 זה עזוב, זה לא קשור.    :מר דוד גמליאל

 

 הא עזוב זה לא קשור.   :מר רמי רוזן

 

לא קשור לכיכר הזאת, זה לא קשור לתב"ר הזה.   :מר דוד גמליאל

 ה את זה כנושא אם אתה רוצה רמי. אחרי זה תעל

 

 על איזה כיכר?   :מר פטר וייס

 

אתה שואל על איזה כיכר, אז אני אסביר לך. בדרך   :מר רמי רוזן

לכיוון נען הכיכר שפונים בה שמאלה לכיוון בית הספר, היא כיכר  40מכביש 

מסוכנת שלא טופלה חוץ מאשר לעשות לה עיגול, לא יפה, לא בטיחותי, לא 

 ום דבר, ואף אחד לא מתעניין בזה בכלל. ש
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כך שהתב"ר ₪,  800,000תוספות פיתוח לתיכון איתן   :מר דוד גמליאל

יגיע ל . בניית בית ספר יסודי ₪ 31,141,403-הגדול של בניית מקיף בסתריה 

גוונים השלמת פרוגרמה תוספת פיתוח כולל גידור מקרנות הרשות כך שהתב"ר 

 ₪.  6,541,983-יגיע ל

 

 זה מה שנדרש לפיצול?   :מר אמתי עירם

 

 מהם מיועדים לפיצול.אלה השלמת תשתיות שחלק   :מר דוד גמליאל

 

אחר כך יהיה עוד הוצאות על הפיצול או שבזה זה   :מר אמתי עירם

 נגמר? 

 

בזה זה נגמר, אנחנו אפילו עוד מוסיפים תקציב   :מר דוד גמליאל

  ל כראוי.שבי"ס יפענוסף לגינון והצללה ככה 

 

.. אם הציבור ידרוש.   :מר פטר וייס  אולי נעשה.

 

מבני ציבור השלמת מתנ"ס היישוב במשמר דוד   :מר דוד גמליאל

 חלף היטל השבחה יישובי. זה עדכון התב"רים הקיימים. מ₪  480,000

 

 טוב, יש שאלות? אפשר להצביע.   :מר פטר וייס

 

  -ה על מבני ציבורמתי נראה פה תב"ר לספריי  :מר רמי רוזן
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 איזה רמי?   :מר דוד גמליאל

 

 רמי אל תקלקל.   :מר פטר וייס

 

 לא, ברצינות אני שואל.   :מר רמי רוזן

 

.   :מר דוד גמליאל  ברוך הוא וברוך שמו

 

טוב מי בעד לפי הרשימה המצורפת? מי נגד? מי   :מר פטר וייס

 נמנע? 

 -ן:התב"רים כלהל: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 לאישור חדשים רים"תבא. 
 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא              

₪ 

 הבהרות מקור מימון

סימון כבישים והתקני  חדש
 2016בטיחות לשנת 

50,000 
21,429 
71,429 

 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 

 דכוןע -

     

 

 

 קיימים רים"תבב. עדכון 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות
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 ס"ביה ספורט אולם 226
 גוונים

 אושר -        500,000 
 אושר -     5,853,760 
 אושר -     2,725,000 
 אושר -        179,000 
 הקטנה -(      188,925)
 הקטנה -(        15,439)
 הגדלה -        140,421 
 9,193,817 

 

 משרד הבינוי והשיכון
 מפעל הפיס

 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

 מפעל הפיס
 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

 
 
 
 

 חוזר לאמת מידה

 קרנות הרשות -  4,000,000 טיפול במערכת הביוב 577
 קרנות הרשות -  1,000,000
5,000,000 

 אושר
 הגדלה

 
 

-השלמת טיפול שלב א 
 רמות מאיר, נען,יציץ.

תיקון ושיקום מערכת  630
 המים בבית חשמונאי

 ר.מ.י. -   1,000,000 
 ר.מ.י. -(    611,000)
 קרנות הרשות -     261,000 
 650,000 
 
 

 אושר
 הקטנה
 הגדלה

  560אושר במליאה 

הסדרת כיכר כניסה  164
 לביה"ס גוונים

 אושר -    3,618,690 
 הקטנה -(     162,599)
 אושר -       500,000 
 הגדלה -       138,508 
 4,094,599 

 משרד התחבורה
 התחבורה משרד

 ות הרשותקרנ
 קרנות הרשות

 
 
 

 העבודה הסתיימה

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה

 אושר -    30,341,403
 הגדלה -         800,000

31,141,403 
 
 

 
 קרנות הרשות

כולל  –תוספת פיתוח 
 תיכון איתן -גידור

בית ספר יסודי גוונים  563
 השלמת פרוגרמה –

 אושר -    5,541,983
 הגדלה -    1,000,000
6,541,983 

 

 
 קרנות הרשות

 כולל – פיתוח תוספת
 גוונים החדש -גידור 

מבני ציבור קיבוץ  319
 משמר דוד

 אושר -     6,307,989
 הגדלה -        480,000

6,787,989 
 

 
חלף היטל השבחה 

 יישובי

 
 השלמת מתנ"ס היישוב

 
"רים פרק ג' ופרק ד' זה אשרור תב"רים וסיום תב  :מר רמי רוזן

קיימים, אני לא אקריא אותם. אם למישהו יש שאלות כלשהם ישאל אותי. 
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חודשים  11-אשרור תב"רים זה תב"רים שאושרו על ידכם אך התחיל ביצועם ב

 האחרונים. וסגירת תב"רים זה תב"רים שהסתיימה הפעילות בהם. 

טוב מי בעד לאשר את כל הרשימה הזאת? תודה   :מר פטר וייס

 רבה. 

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

 סגירת תבריםג. 

 

 
 

סכום  נושא              

 ביצוע

 ש"ח

 הערות 

  134,000 פיתוח גני יוחנן 87
  4,094,598 גוונים ס"לביה כניסה כיכר הסדרת 164
  400,000 תכנון פרויקטים בישובים 172
  9,193,817 גוונים ס"ביה ספורט אולם 226
  9,189,888 כיתות 12שלהבת בנים  278
  270,000 פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם 309
  200,000 פיתוח ותשתיות גני יוחנן 345
  226,483 פיתוח בית חשמונאי 402
429 
  3,063,196 עזריה נחל פ"שצ פיתוח – חשמונאי בית 

  100,000 פיתוח ותשתיות כפר בילו 443
  924,000 ורסל ק. חינוך ביה"סקירוי מגרש כד 504
  2,300,000 פיתוח שעלבים 511

  33,000 פיתוח גני יוחנן 513

  26,000 פיתוח פתחיה 525

  78,000 פיתוח רמות מאיר 526
  221,600 תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים 548

 0 מעון יום משמר דוד 550
 ביטול תב"ר 

  156,721 ונען החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר 561

 25,000 2014גנרטור למרכז הפעלה  570
  

  30,000 הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים 585

בי"ס אזורי ע"ש  שמיעה ללקויי שתי כיתה הנגשת 586
  60,000 הרצוג

  416,600 רכישת אוטובוסים 592
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  200,000 פיתוח כבישים בית עוזיאל 595
  62,000 פיתוח שעלבים 619

    

 תברים אישרורד. 

 

מס' 

 סי

 

 יתרה  שם התב"ר  מס' התב"ר

 )₪(לביצוע 

 הערות

  29,054 בית כנסת יביל בכרמי יוסף 181 
  2,404 פיתוח בקיבוץ גזר 355 
 משרד החקלאות 72,000 תכנית אב ומתאר מושב מצליח 398 
 בן נון כפר ומתאר אב תכנית 399 

 
 משרד החקלאות 74,128

 משרד החקלאות 100,000 חולדה ומתאר אב תתכני 400  
  12,315 פיתוח כפר בילו 405 

  60,000 מועדון ישרש 417 
  300,000 חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון 418 
  104,978 קידום תכנון חולדה 455 
 משרד החקלאות 90,000 תוכנית יישובית נצר סירני 484 

  150,000 תפות בשיפוציםהשת –בית כנסת מושב ישרש  490  
  30,096 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 500 
  235,993 פיתוח חולדה 510 
  21,676 פיתוח כפר בן נון 517 
  54,793 פיתוח סתריה 522 
  99,364 פיתוח עזריה 523 
  81,834 אולם ספורט שעלבים –קירוי אקוסטי  539 
 משרד החקלאות 150,000 תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם 546 

  75,000 שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף 557 
  1,550,000 תכנית מתאר כוללנית של המועצה 562 
  79,073 תכנון לכביש גישה למושב יציץ 568 
תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד  575 

 קרית חינוך האזורית
200,000  

     

 

 . 2016יב המועצה לשנת אישור עדכון תקצ .4

 

 . 2016אישור עדכון תקציב המועצה לשנת   :מר פטר וייס
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חברים, תקציב המועצה כבכול שנה מתעדכן לפחות   :מר דוד גמליאל

פעמיים, זה העדכון הראשון. אנחנו מבקשים לעדכן בבקשה את תקציב 

במקביל לעדכן את ₪.  2,704,000תוספת של ₪  182,071,000-המועצה ל

קיזוז תקן אחד של סגן תקנים ב 10תקנים במועצה, תקני כוח האדם במועצה, ה

₪  2,704,000-בקווים כלליים רמת ההכנסות במועצה גדלה ב ראש המועצה.

גביית נטו, עיקר הגידול נובע מתוספת ארנונה של משרד הביטחון, התאמת 

ל . בפעולות הכלליות שלנו בצד שגרות בנייה והכנסות משנים קודמותא

השתתפות מוביוב,  ,תוספת מימון לאיגוד עריםמההוצאות עיקר הגידול נובע 

ובהוצאות ₪  859,000 יש גידול שללוועדים מקומיים. אם שמתם לב בחינוך 

יש עדכון נוסף של התביעות הבלתי צפויות , ₪ 825,000גידול מקביל של 

כך שסך  מראש, דווקא יש לנו קיטון בעניין הזה, קיטון בתביעות נגדנו.

עם העדכון של ₪  182,071,000התקציב שאנחנו הולכים לאשר אותו עומד על 

.. התקנים הקיימים  באחוזי המשרה בהתאם לטבלה. שאלות.

 

התקציב שגדל למשרד הביטחון זה קבוע או חד   :מר אמתי עירם

 פעמי? 

 

  סכום זה הינו חד פעמי עם גידול מסוים בשוטף.  :מר דוד גמליאל

 

דוד יש לי שאלה אליך, האם זה נכון שאנחנו יעילים   :אנוך יובלמר 

בגביית המיסים, ייקחו מאיתנו חלק מהמיסים האלה ויעבירו אותם לכאלה 

 ..  שלא גובים.

 

 זה תכנית שאכן הוצעה על ידי משרד האוצר.   :מר דוד גמליאל
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  -בעיתון חוץ מהמחיר והתאריך  :מר פטר וייס

 

חלוקה קרן , אבל פטר זה תכנית שהוצעה לא, לא  :מר דוד גמליאל

של המרכז לשלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות  דיפרנציאלית של ארנונה

שאומרים שאם זה יקרה הם ישביתו את כל מנגנוני השלטון המקומי, מתנגדים 

 בתוקף. 

 

זה לא יכול לקרות... משלם מיסים ואז יצטרכו לתת     :???

  -לנו

 

על נכסי מדינה, זה לא, אבל מה שיובל דיבר זה   :מר דוד גמליאל

 משרד הביטחון...

 

 )מדברים יחד( 

 

הם לוקחים מלוות מעיריות ומועצות שיש להם   :מר חיים אלקובי

 גבייה מעבר, ולהעביר את זה באמת למועצות... 

 

 צריך לעזור לחלשים.   :מר פטר וייס

 

ה נכון. זה גם כאלה גם זה נכון וגם מה שיובל אמר ז  :מר דוד גמליאל

 וגם לעשות קופה מנכסי מדינה. 

 

 אבל הולכים להטיל עלינו עוד כמה דברים.   :מר חיים אלקובי
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אל תדאג חיפה, תל אביב, ראשון, באר שבע, מודיעין   :מר פטר וייס

בפנים לא יגעו. אני דיברתי היום עם יו"ר מרכז שלטון אמרתי  שיגידו שידברו, 

 המערכת.  אנחנו נשבית את כל

 

 זה היום שיצא בחדשות גם.   :מר דוד גמליאל

 

.   :מר פטר וייס  חבל שסוסן לא פה, היינו מדברים על כחלון

 

???:     . .  היום דיברנו, היום הייתי אצלו דיבר.

 

נו בטח הם מדברים כל הזמן, וכל יום נהיה המצב   :מר פטר וייס

ת הכול ליבוא מתחרה. טוב יותר גרוע של המרחב הכפרי. החקלאות פותחים א

 זה לא לפרוטוקול מקליט. מי בעד עדכון התקציב? 

 

 ואישור התקנים בהתאם.   :מר דוד גמליאל

 

 ואישור התקנים בהתאם? פה אחד.   :מר פטר וייס

בסך של  2016עדכון תקציב המועצה לשנת  את : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 . מורלא וכן לאשר את התקנים בהתאם 182,071,000

 

  .2017אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .6

 

. 2017אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת   :מר פטר וייס

 לאיזה ועדים? 
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ועדים הגישו את הבקשה לצו המיסים, כמובן על פי  5 :מר דוד גמליאל

₪,  15.48נון -כפר בן₪,  11.18גני יוחנן ₪,  13.78העלאה חוקית בלבד. גני הדר 

הכול על בסיס העלאות חוקיות בלי ₪,  10.68, משמר דוד 13.57משמר איילון 

 בקשות להעלאות חריגות. 

 

 מה קורה עם הבקשות מתי יהיו תשובות?     :???

 

הבקשות אמורות לדון, אנו אמורים לקבל תשובה עד   :מר דוד גמליאל

לנהוג. כי בעבר  בכדי שנודיע לוועדים ולמועצה כיצד 31.12.16לחודש,  31-ה

 חודשים.  12היו מאשרים לנו באיחור של 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס

 

 יישובים צווי מיסים.  5-האישור של ה  :מר דוד גמליאל

 2017את צו המיסים לוועדים מקומיים לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 כפי שדווח למליאה. 

 

 רית החינוך הדרומית.אישור לפתיחת חשבונות לבי"ס יסודי חדש בק  .7

 

אישור לפתיחת חשבון לבית ספר יסודי חדש בקרית   :מר פטר וייס

 החינוך הדרומית. 

 

חברים אנחנו מבקשים לאשר פתיחת חשבון בנק   :מר דוד גמליאל
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ן  לבית ספר יסודי חדש גם לשוטף וגם להורים. לשוטף מנהלת בית ספר סיוו

תם פציניאש ואותם בעלי זכות אלעד גוטליב ומזכירת בית ספר רויהודית 

 חתימה יהיו בחשבון ההורים. זה בית הספר שעירם שאל עליו. 

 

 דווקא בהוא אתה מתעניין?   :מר פטר וייס

 

.   :מר אמתי עירם  שאלתי עליו

 

זה אנחנו מבקשים את אישורכם כדי להעביר את   :מר דוד גמליאל

 מערכת. המסמכים לבנק ולתת להם להתחיל לגבות ולהפעיל את ה

 

 בדקתם שאין בעיות עם בעלי החתימה האלה?   :ישראל פרץמר 

 

.   :מר דוד גמליאל  אין בעיות, בדקנו ראינו למדנו מהניסיון

 

 מי בעד? תודה רבה.   :מר פטר וייס

פתיחת חשבונות לבי"ס יסודי חדש בקרית : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

מנהלת בית בעלי החתימה:  .הוריםחשבון שוטף ולחשבון ל החינוך הדרומית

 .ספר סיוון יהודית אלעד גוטליב ומזכירת בית ספר רותם פציניאש

 

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

   )יציץ( ביישובים
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חברים, התחייבות בעניין פיתוח התשתיות בשכונת   :יובל אנוךמר 

 18נשאר שמה מגרש אחד מגרש מספר  ההרחבה ביציץ. כרגיל אנחנו חייבים,

שלא פיתחו אותו, היישוב רוצה לפתח אותו עכשיו. אנחנו חייבים לאשר את זה 

של ועד היישוב וועד האגודה מול  back to backפה במליאה. יש לנו חתימה של 

המועצה ואנחנו ניתן את האישור למינהל שהפיתוח יתקיים כמובן באחריותנו, 

 לא על כל היישוב. אבל על המגרש הזה 

 

 זה מגרש של המועצה?   :מר רמי רוזן

 

 )מדברים יחד( 

 

 נעולה.  563מי בעד? תודה רבה. ישיבה   :מר פטר וייס

 

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

 )יציץ(.  18 –להשלמות פיתוח מגרש 

 

 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 .נושא נוסף לסדר היום  .1

 

 החלטה: הוחלט לאשר פה אחד להעלות נושא נוסף לסדר היום:

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

 (.)יציץ

 

 .562-ו 561אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 

 .562-ו 561מליאה מס'  יפרוטוקולאת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

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

 

 לאישור חדשים רים"תבא. 
 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא              

₪ 

 הבהרות מקור מימון

ן כבישים והתקני סימו חדש
 2016בטיחות לשנת 

50,000 
21,429 
71,429 

 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 

 דכוןע -
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 קיימים רים"תבב. עדכון 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

 ס"ביה ספורט אולם 226
 גוונים

 אושר -        500,000 
 אושר -     5,853,760 
 ושרא -     2,725,000 
 אושר -        179,000 
 הקטנה -(      188,925)
 הקטנה -(        15,439)
 הגדלה -        140,421 
 9,193,817 

 

 משרד הבינוי והשיכון
 מפעל הפיס

 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

 מפעל הפיס
 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

 
 
 
 

 חוזר לאמת מידה

 נות הרשותקר -  4,000,000 טיפול במערכת הביוב 577
 קרנות הרשות -  1,000,000
5,000,000 

 אושר
 הגדלה

 
 

-השלמת טיפול שלב א 
 רמות מאיר, נען,יציץ.

תיקון ושיקום מערכת  630
 המים בבית חשמונאי

 ר.מ.י. -   1,000,000 
 ר.מ.י. -(    611,000)
 קרנות הרשות -     261,000 
 650,000 
 
 

 אושר
 הקטנה
 הגדלה

  560אושר במליאה 

הסדרת כיכר כניסה  164
 לביה"ס גוונים

 אושר -    3,618,690 
 הקטנה -(     162,599)
 אושר -       500,000 
 הגדלה -       138,508 
 4,094,599 

 משרד התחבורה
 התחבורה משרד

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 
 

 העבודה הסתיימה

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה

 שראו -    30,341,403
 הגדלה -         800,000

31,141,403 
 
 

 
 קרנות הרשות

כולל  –תוספת פיתוח 
 תיכון איתן -גידור

בית ספר יסודי גוונים  563
 השלמת פרוגרמה –

 אושר -    5,541,983
 הגדלה -    1,000,000
6,541,983 

 

 
 קרנות הרשות

 כולל – פיתוח תוספת
 גוונים החדש -גידור 
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 -התב"רים כלהלן:פה אחד את  : הוחלט לאשרהחלטה

 

 סגירת תבריםג. 

 

 
 

סכום  נושא              

 ביצוע

 ש"ח

 הערות 

  134,000 פיתוח גני יוחנן 87
  4,094,598 גוונים ס"לביה כניסה כיכר הסדרת 164
  400,000 תכנון פרויקטים בישובים 172
  9,193,817 גוונים ס"ביה ספורט אולם 226
  9,189,888 כיתות 12שלהבת בנים  278
  270,000 פיתוח והסדרת תנועה במושב יד רמב"ם 309
  200,000 פיתוח ותשתיות גני יוחנן 345
  226,483 פיתוח בית חשמונאי 402
429 
  3,063,196 עזריה נחל פ"שצ פיתוח – חשמונאי בית 

  100,000 פיתוח ותשתיות כפר בילו 443
  924,000 וך ביה"סקירוי מגרש כדורסל ק. חינ 504
  2,300,000 פיתוח שעלבים 511

  33,000 פיתוח גני יוחנן 513

  26,000 פיתוח פתחיה 525

  78,000 פיתוח רמות מאיר 526
  221,600 תכנון מוסד חינוכי אולפנת שעלבים 548

 0 מעון יום משמר דוד 550
 ביטול תב"ר 

  156,721 החלפת רכיבי אסבסט במעון גזר ונען 561

 25,000 2014גנרטור למרכז הפעלה  570
  

  30,000 הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים 585

בי"ס אזורי ע"ש  שמיעה ללקויי שתי כיתה הנגשת 586
  60,000 הרצוג

  416,600 רכישת אוטובוסים 592
  200,000 פיתוח כבישים בית עוזיאל 595
  62,000 פיתוח שעלבים 619
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 תברים רוראישד. 

 

מס' 

 סי

 

 יתרה  שם התב"ר  מס' התב"ר

 )₪(לביצוע 

 הערות

  29,054 בית כנסת יביל בכרמי יוסף 181 
  2,404 פיתוח בקיבוץ גזר 355 
 משרד החקלאות 72,000 תכנית אב ומתאר מושב מצליח 398 
 בן נון כפר ומתאר אב תכנית 399 

 
 משרד החקלאות 74,128

 משרד החקלאות 100,000 חולדה רומתא אב תכנית 400  
  12,315 פיתוח כפר בילו 405 

  60,000 מועדון ישרש 417 
  300,000 חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון 418 
  104,978 קידום תכנון חולדה 455 
 משרד החקלאות 90,000 תוכנית יישובית נצר סירני 484 

  150,000 השתתפות בשיפוצים –בית כנסת מושב ישרש  490  
  30,096 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 500 
  235,993 פיתוח חולדה 510 
  21,676 פיתוח כפר בן נון 517 
  54,793 פיתוח סתריה 522 
  99,364 פיתוח עזריה 523 
  81,834 אולם ספורט שעלבים –קירוי אקוסטי  539 
 לאותמשרד החק 150,000 תוכנית מתאר מפורטת יד רמב"ם 546 

  75,000 שיפוצים ופיתוח כרמי יוסף 557 
  1,550,000 תכנית מתאר כוללנית של המועצה 562 
  79,073 תכנון לכביש גישה למושב יציץ 568 
תכנון שביל אופניים מהיישובים ב. עוזיאל וק. גזר ועד  575 

 קרית חינוך האזורית
200,000  

     

 
 . 2016ת אישור עדכון תקציב המועצה לשנ .4

 

בסך של  2016עדכון תקציב המועצה לשנת  את : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 . לאמור וכן לאשר את התקנים בהתאם 182,071,000
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 .2017אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת   .5

 

 2017את צו המיסים לוועדים מקומיים לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 כפי שדווח למליאה. 

 

 ישור לפתיחת חשבונות לבי"ס יסודי חדש בקרית החינוך הדרומית.א  .6

   

פתיחת חשבונות לבי"ס יסודי חדש בקרית : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

מנהלת בית ספר סיוון בעלי החתימה:  .לשוטף ולהורים החינוך הדרומית

 .יהודית אלעד גוטליב ומזכירת בית ספר רותם פציניאש

 

ייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים . אישור חתימה על התח7

 )יציץ(

   

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

 )יציץ(.  18 –להשלמות פיתוח מגרש 

 

 

 


