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 גזרמועצה אזורית 
 570מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 25.04.2017, ז"עתשכ"ט בניסן , שלישימיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר 
 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב' 
 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר 

 חברת מועצה -  רותם בבנישתהגב'    
 חברת מועצה  -   כרמל טלגב' 

 חבר מועצה -  תי עירםאממר    
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    

 חבר מועצה  -  יוסי אלונימר 
 חבר מועצה  -  יוסף וסרמןמר 
 חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  יחיים אלקובמר 

 
 
 

 חבר מועצה -  רמי מיכאלהמר   :חסרים
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 

 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -   בל אלוןיומר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 
  

 
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
  גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - מירה מוסקוביץ' ע ד"ר   
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  מידע. .1

 

. סעיף 570ברשותכם נפתחת ישיבת המועצה מספר   :מר פטר וייס

למאי. החברים  27-ל 24מידע, אנחנו נארח משלחת מגרמניה בתאריכים בין 

 לערב משותף עם הגרמנים.  25.5-יוזמנו ב

 

  -עם בנות זוגם  :מר דוד גמליאל

 

 אני מתכוון חברי המליאה.   :מר פטר וייס

 

 או בני זוגם.   :מר דוד גמליאל

 

שתיים, ראשית בשם חברי המועצה ועובדי המועצה   :מר פטר וייס

מבקש להשתתף בצערו של אבי אביטל על מות אביו. בשעה קיבלנו את האישור 

הפורמלי מצד משרד החינוך לתחילת תקצוב ובנייה בית הספר שחקים 

עבודה על האודיטוריום החדש והעבודה כבר החלה. אנחנו בעיצומו של סיום ה

 כיתות וחדר מורים בבית הספר עתידים 6בבית ספר הרצוג, ובמהלך בנייה של 

הכול לקראת שנת הלימודים הקרובה. קבוצת זאפה נמצאת בשלבים אחרונים 

של הליך שדרוג המתחם באזור יקב ברקן וקבלת ההיתרים והרישיונות להפעלת 

 מרכז זאפה במקום.

 

 מה זה?   :ימר חיים אלקוב

 

הכוונה היא למסד בהמשך שיתוף פעולה בתחום   :מר פטר וייס
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 האירועים חסויות לפסטיבלים. 

 

 -זו חברה  :מר דוד גמליאל

 

הזאפה חיים זה רשת, זה רשת שיש לה מועדונים  :אריאל הילדסהיימרמר 

 בכמה מקומות, אחד מהם הולך להיות ביקבי ברקן בעזרת השם. 

 

  -אטרקטיביתו רשת מאוד ז  :מר פטר וייס

 

  -יש בראשון, תל אביב  :מר דוד גמליאל

 

 תשאלו את הצעירים מה זה הם יודעים.   :מר פטר וייס

 

 ופעות. ההרצליה וגם חולדה. זה בעיקר ערבי   :מר דוד גמליאל

 

חדשה  GISבשעה טובה עלתה לאתר המועצה מערכת   :מר פטר וייס

שלב זה המערכת כוללת שכבות מידע מאגר מפות ושכבות גיאוגרפיות. ב

בתחומים שונים ומגוונים כגון מיפוי תשתיות במועצה, קווי מתח ותקשורת, 

מוסדות רלוונטיים, אתרים חשובים ועוד. המערכת נועדה לסייע בהתמצאות 

בתכנון ובהגברת השקיפות. נשלמות ההכנות האחרונות להקמת מתחם בריכת 

מועצה. ההרשמה בעיצומה וההיענות היא השחייה ומרכז הספורט החדש של ה

גבוהה, אפילו אני חושב גבוהה מידי. מומלץ לעקוב אחרי פרסומי המועצה 

מזמין את כולם לאירועי יום הזיכרון  -בנושא. אירועים ופעילויות מיוחדות 

וכן לחגיגת יום העצמאות שתתקיים כמיטב המסורת באנדרטת חיל ההנדסה 

 דות לכל המשפחה. עם פעילויות והופעות מיוח
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פרויקט מוצ"ש תרבות גזר תופס תאוצה, ואנו מזמינים את הציבור להשתתף. 

במתכונת מיוחדת  19.5.17-הפנינג בריאות שכבר הפך למסורת יתקיים השנה ב

עם מתחמי טיפול אלטרנטיביים באשכול הפיס, כמובן כולם מוזמנים. 

מקוצר, כוכבית לגזר, לאחרונה ערכנו מספר שדרוגים במוקד המועצה, חיוג 

קיצור זמני ההמתנה באופן משמעותי, הפעלת מערכת מעקב מתקדמת אחר 

המידע ומדדי הזמן שנקבעו באמנת השירות. השקת האפליקציה החדשה ועוד 

מודה כמובן לכל העוסקים במלאכה. קול קורא לפסטיבל חוויה בכרם הרביעי 

ו יוצאים לפרסום קול בימים הקרובים אנ – 2017ולאירועי האומנים בשנת 

קורא לבעלי עסקים, ליזמים, לחקלאים, ולמגדלים לקראת השתתפות באירועי 

הקיץ הקרוב, מומלץ לעקוב אחרי הפרסומים. תודה רבה. יש לי איזה בלגן עם 

 העין, אני אחיה אל תדאג, לא לפנטז. 

 

 האמת לא מתים מזה.   :יהודה גבאימר 

 

 אחת טובה זה מספיק.  לא מתים מזה. עין  :מר פטר וייס

 

 גם דיין היה עם עין אחת.   :יהודה גבאימר 

 

 כיוונת לגבוהים לגדולים.   :מר פטר וייס

 

 והיה בצורה בלתי רגילה.   :יהודה גבאימר 

 .569אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 

. מי בעד? פה 569אישור פרוטוקול מליאה מספר   :מר פטר וייס
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 אחד תודה רבה. 

 

  . 569פרוטוקול מליאה מס'  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

 אישור תב"רים, דוד.   :מר פטר וייס

 

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

כספים וההנהלה אישרה אותם המליצה למליאה לאשר אותם. אני אקריא 

 ות ונעשה הצבעה על הכול. אותם ברשותם למי שיש שאלות אני אשמח גם לענ

 

 אתה מדבר על חדשים כן?     :???

 

ינות עבודה בית פחדשים.  תב"רים אתחיל בפרק א'  :מר דוד גמליאל

ספר יסודי חדש אופק חדש, עבור בית ספר שחקים, בית ספר שחקים בדיוק 

תכנון סלילת  לביצוע עבודהשמעתם מפטר שקיבל עכשיו אישור לחתימת חוזה 

ר איילון שעלבים, זה רק בשלב התכנון, משרד התחבורה הקצה על כביש משמ

כנ"ל תכנון סלילת כביש ₪.  130,000סך הכול ₪  39,000-ו₪  91,000זה תקציב 

-ו₪  105,000מזה זה משרד התחבורה  ₪70%,  150,000גישה למושב יציץ נען 

ים, משרד הפנ₪  30,000קרנות הרשות. סיוע באחזקת בסיסי מג"ב ₪  45,000

. כל זה זה מענקי 11,400 מכלי מים גמישים 2, רכש 11,700רכש מיכל מים 

ציוד ומחשוב מוסדות חינוך ₪,  30,000משרד הפנים. שדרוג מחסן חירום 

בתי  3מפעל הפיס, הציוד הזה נרכש במימון מלא של הפיס עבור ₪  1,092,480
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 ספר: שחקים, עתידים ועבור האודיטוריום.

 שאלות? 

 

 מי בעד? מי בעד? תודה רבה.   :וייסמר פטר 

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

 

 03/2017ועדת הכספים 

 תב"רים חדשים לאישור א.
 

 

 מספר

 תב"ר

 סכום               שם תב"ר

₪ 

 הבהרות מימון מקור

 עבור בית ספר שחקים משרד החינוך 54,200 אופק חדש -פינות עבודה יסודי חדש  647

 91,000 תכנון סלילת כביש משמר איילון שעלבים 648
39,000 

130,000 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 
 
 

 

 105,000 נען-תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ  649
45,000 

150,000 
 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

650 
 

  משרד הפנים 30,000 2016סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 

  משרד הפנים 11,700 2016קוב נגרר  1 רכש מיכל מים 651

  משרד הפנים 11,400 2016קוב גמישים  2מיכלי מים  2רכש  652

  משרד הפנים 30,000 2016שדרוג מחסן חרום  653

עבור בתי ספר שחקים,  מפעל הפיס 1,092,480 ציוד ומחשוב מוסדות חינוך 654
עתידים ואודיטוריום 

 הרצוג.

 
 

כון תב"רים קיימים. בניית מוסד חינוכי מקיף עד  :מר דוד גמליאל

  -בסתריה התיכון
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 זה לא נען? איפה יובל?   :מר פטר וייס

 

 יובל חולה הוא התנצל.     :???

 

 לא, זה לא נען זה סתריה.   :מר רמי רוזן

 

 לא, האמת זה האדמות של סתריה.   :מר דוד גמליאל

 

, לא ידעתי שאני אדליק, סתם לה  :מר פטר וייס נחתה זרקתי

 ידעתי. 

 

 נו קיבלת.   :מר רמי רוזן

 

 -קיבלנו חברים  :מר דוד גמליאל

 

 אתם נתתם את האדמה, הם נתנו את המותג.   :מר פטר וייס

 

 מה הם נתנו?   :מר רמי רוזן

 

 המותג נען.   :מר פטר וייס

 

הם נתנו את המותג אנטנות של נען, אתה זוכר את   :מר רמי רוזן

 זה?  
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  -אבל גם אתם ניצלתם  :ר וייסמר פט

 

זה המותג היחידי שהם נתנו. הקריה היא קריית   :מר רמי רוזן

 חינוך סתריה. 

 

קיבלנו תוספות הנדסיות בגין שלב ד' בסדר. בקיצור   :מר דוד גמליאל

תב"ר שני, קיבלנו תוספת למבנה ציבור בקיבוץ משמר דוד ₪.  406,989

ים שנעשו על ידי המינהל, היום יש תקנה שיווק 142-זה עבור ה₪,  868,154

שכחלון החזיר אותה לתוקף שכל שיווק של מבנה חדש הרשות המקומית 

 שבתחומה המבנה נבנה תקבל הקצבה לבניית מבנה ציבור. 

 

 ... מבנה ציבור?   :ישראל פרץמר 

 

ביצענו בישוב פרוייקטים רבים אנחנו למעשה חברים   :מר דוד גמליאל

ציבור ה יבכל מקרה הכוונה שלנו זה להשלים מבנמשרד השיכון במימון רמ"י ו

 נצטרך לטפל בזה שביצענו, ואם לא כך,ולקבל את הכסף עבור המבנים 

. עכשיו חמשת גני הילדים כפי שאתם רואים פה, גן ילדים פתחיה, גני בהתאם

גני ילדים יציץ רמות מאיר, בית חשמונאי ומשמר דוד  ,ילדים טרום חובה, 

, והגדלה של 626אני מתחיל מהסוף ₪,  168,000דוד זה הקטנה של משמר  

אלה חשבונות סופיים, הקטנת קרנות ₪,  143,038תוספות הנדסיות בהיקף של 

והגדלה של ₪  18,000הקטנה של ₪,  40,000הקטנה של ₪,  36,012הרשות 

בסך הכול הקומפלקס של הגנים האלה, סך הכול אנחנו מחזירים ₪.  116,000

... בית תר כסף לקרנות הרשות, והחשבונות פה מסתיימים. יש פה תב"ר ישןיו

ספר שדות איילון, העסק הסתיים לפני שנתיים שלוש, בכל אופן כדי לסגור את 

 שאלות? ₪.  11,735התב"ר צריך להחזיר כסף לקרנות הרשות בהיקף של 
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 מי בעד? תודה רבה. יש עוד משהו?   :מר פטר וייס

 

 לא זהו.   :אלמר דוד גמלי

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

 

 03/2017ועדת הכספים 

 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

מספר 

 תב"ר

 סכום  שם תב"ר

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

495 
בניית מוסד חינוכי מקיף 

 בסתריה ) תיכון איתן(

 אושר -    19,018,294 
 אושר -      6,415,887 
 אושר -      5,637,279 
 הגדלה -         406,989 
 31,478,449 

 

 משרד החינוך
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

תוספות הנדסיות בגין 
 שלב ד

 

319 
מבני ציבור קיבוץ משמר 

 דוד

 אושר -    2,000,000
 אושר -      307,989

 אושר -    4,480,000
 הגדלה -     868,154

7,656,143 

 והשיכוןמשרד הבינוי 
 רשות מקרקעי ישראל

 קרנות הרשות
 רשות מקרקעי ישראל

 
 

שיווקים  –מבני ציבור 
 יח"ד( 147)

597 
 

 מושב פתחיה –גן ילדים 
 

 אושר -       734,532
 אושר -       631,037
 הגדלה -       116,000

1,481,569 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 

 ה בניית גנ"י טרום חוב 461

 אושר -     5,839,169 
 אושר -        789,678 
 הקטנה -    (    18,192)

6,610,656 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 

 

580 
 

בניית גני ילדים יציץ 
 ורמות מאיר

 אושר -    1,717,049 
 אושר -       993,287 
 הקטנה -       (40,959)

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות
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 2,669,377 
 

 

581 
 

בית  –בניית גני ילדים 
 חשמונאי

 אושר -       996,687 
 אושר -       353,313 
 הקטנה -    (   36,012)
 1,313,988 

 החינוך משרד
 הרשות קרנות
 הרשות קרנות

 

 אושר -        741,191 גן ילדים משמר דוד 626
 אושר -        465,771
 הגדלה -        143,038

 הקטנה -(     168,723)
1,181,277 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תוספות אחוזיות

587 
כיתה יבילה בית ספר 

 שדות איילון

 אושר -        150,000
 הקטנה -      ( 11,735)

138,265 

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים . סגירת 
 תב"ר.

 

 
 אישור חילופי גברי בוועדת ביקורת יישובית. .4

 

 אישור חילופי גברי בוועדת ביקורת יישובית.   :מר פטר וייס

 

אני אקריא את זה שנייה, מבקשים למנות את אלי  :אריאל הילדסהיימרמר 

חן ואילן אלקבץ בוועדת ביקורת בחולדה הם נענו לקול קורא שהוצאנו מטעם 

 ים שהתפטרו באותו יישוב. המועצה ביישוב, במקום  החבר

 

 כן, מי בעד? תודה רבה.   :מר פטר וייס

את מינויים של אלי חן ואילן אלקבץ בוועדת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ביקורת בחולדה במקום החברים שהתפטרו. 

 

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .5
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 ל. אישור חילופי גברי בוועדות המועצה, אריא  :מר פטר וייס

 

זו רחלי משה מנהלת משאבי אנוש שנכנסה, השבוע  :אריאל הילדסהיימרמר 

עברה מכרז לתפקיד מנהלת משאבי אנוש. אנחנו מבקשים למנות אותה בוועדת 

מל"ח ולפי החוק נקבע שמה הרכב והיא נכנסת במקום מנהלת משאבי אנוש 

 היוצאת, זה פרוצדורלי. 

 

 מה זה מל"ח?     :???

 

זו ועדה סטטוטורית שכל רשות  :דסהיימראריאל הילמר  משק לשעת חירום 

 מחויבת להחזיק כהכנה לשעת חירום.

 

 עכשיו זה כולם מחוקים?   :מר פטר וייס

 

  -לא :אריאל הילדסהיימרמר 

 

  ,7  :מר פטר וייס

 

 . 6ממונה תלונות ציבור. לא, לא, לא,  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 ? 7  :מר פטר וייס

 

 מחוק.  7  :אלמר דוד גמלי

 

 ? 7רק   :מר פטר וייס
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 כן.   :מר דוד גמליאל

 

, אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת 6  :מר פטר וייס

2016 . 

 

 על המל"ח לא צריך להצביע?   :מר אמתי עירם

 

על המל"ח כן, על המל"ח צריך להצביע אתה צודק.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 מי בעד? 

את מינויה של רחלי משה כחברה בוועדת פה אחד  : הוחלט לאשרהחלטה

 מל"ח.

 

 .2016אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת  .6

 

מה שהקריא פטר דו"ח ממונה תלונות  6סעיף  :אריאל הילדסהיימרמר 

. שלחנו את הדו"ח, יש בחוק הרשויות המקומיות משנת 2016הציבור לשנת 

אצלנו היא שרה בר מימון ליישום  חיוב להגיש דו"ח שנתי, הממונה 2008

החוק. אלה הם הפניות שהיא קיבלה במשך השנה. מדובר בסך הכול במעט 

פניות באמצעי הזה שמגיע דרך הממונה על תלונות הציבור. כל תלונה כמובן גם 

נבדקת גם מטופלת במידת הצורך ומתקבל מענה, אנחנו גם מפיקים לקחים 

זה  ,טוסטו הדו"ח לפניכם כולל הסמערכתיים אם נדרש ומעקב שלה. זה

 הדברים. 
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 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 יש פרטים לגבי המתלונן הלא מתלונן?   :מר רמי רוזן

 

אצלנו ודאי אנחנו לא מפרסמים את זה כאן מפאת  :אריאל הילדסהיימרמר 

צנעת הפרט, אבל פה יש את הפירוט של מה התלונה, מה נעשה איתה, יש את 

 קיבלתם. זה בחומר ש

 

בסדר התלונה אני יודע, אבל אני לא יכול לדעת   :מר רמי רוזן

 איפה זה. 

 

אם אתה רוצה באופן אישי תבוא יש לי את זה פה  :אריאל הילדסהיימרמר 

  -במשרד, אנחנו כמובן לא מפרסמים

 

אני צריך לבדוק משהו שקורה אצלנו, אז אני צריך   :מר רמי רוזן

 לדעת. 

 

בשמחה תבוא אליי, אנחנו כמובן לא מפרסמים את  :היימראריאל הילדסמר 

נגד שכן או תלונה נגד בעל  שם המתלונן, חלקם אגב מבקשים במפורש. תלונה 

  -עסק

 

 אני אבדוק איתך.   :מר רמי רוזן

 

 אין בעיה.  :אריאל הילדסהיימרמר 
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 טוב, צריך לאשר את זה?   :מר פטר וייס

 

 ישור הדו"ח? מי בעד א :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 טוב, מי בעד אישור הדו"ח? תודה רבה.   :מר פטר וייס

דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

2016. 

 

 אישור התקנת קוראי צ'קים במחלקת גבייה.  .8

 

 יש לנו עוד משהו?   :מר פטר וייס

 

 כן.   :מר דוד גמליאל

 

 מה?   :מר פטר וייס

 

 התקנת קוראי צ'קים.   :גמליאל מר דוד

 

הא זה לא מחוק? איזה סעיף זה? לא, כי מחקת לי   :מר פטר וייס

 פה. 

 

 . 7כן, סעיף   :מר דוד גמליאל

 

אישור התקנת קוראי צ'קים במחלקת הגבייה. דוד   :מר פטר וייס
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 תן הסבר. 

 

קוראי צ'קים זה קורא צ'קים מגנטיים כדי לחסוך   :מר דוד גמליאל

דתם בבנק, יעבירו אותם במסגרת הסליידר הזה במכשיר, הוא כבר ייקרא הפק

את הצ'ק יפקיד אותו כבר אוטומטית לחשבון, ופעם בשבוע צריכים לגשת לבנק 

עם כל הסט של הצ'קים למסור את זה לבנק רק כדיוור ישיר. זה יחסוך זמן 

  -עבודה

 

 למה אתם מביאים את זה לאישור?     :???

 

כי בנק לאומי, הוראות המפקח על הבנקים מחייבים   :אלמר דוד גמלי

 אישור מליאה. 

 

  -יש לי שאלה דוד  :מר רמי רוזן

 

 כמה זה עולה?     :???

 

 לא עולה כסף.   :מר דוד גמליאל

 

דוד יש לי שאלה, פניתי למזל וביקשתי לברר עם   :מר רמי רוזן

העברה בנקאית בנקים אפשרות לעשות את התשלום של הארנונה באמצעות 

כמו שאפשר כמו למשל חשבון חשמל. עד היום לא קיבלתי תשובה ברורה ולא 

נעשה בזה שום דבר ואני חושב שצריך לעשות את זה. לי יהיה יותר נוח לעשות 

העברה בנקאית לא באמצעות כרטיס אשראי ולא צ'קים ולא שמקים, לשבת 

 למועצה.  בבית להעביר מחשבון הבנק שלי את הסכום של הארנונה
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אני קודם כל אבדוק, אבל תשובה בלי בדיקה,   :מר דוד גמליאל

כשאתה עושה העברה בנקאית אתה חייב לשלוח למחלקה את הטופס של 

ההעברה הבנקאית, את האישור של העברה הבנקאית כדי שהם יתאימו, ככה 

  -זה הכללים

 

 -למה בחברת חשמל אני לא צריך? ובעירייה  :מר רמי רוזן

 

חברת חשמל, כשאתה עושה הוראת קבע חברת חשמל   :דוד גמליאל מר

  -יודעת

 

לא הוראת קבע, אני מקבל חשבון נכנס לשלם   :מר רמי רוזן

  -באמצעות העברה בנקאית

 

רמי הבנתי אותך, הבנתי את השאלה, אז אני אומר   :מר דוד גמליאל

אני אבדוק את לך מה התשובה. אני אבדוק את זה, אני רשמתי את זה לפניי, 

  -זה תקבל תשובה בכתב ממני מחר בבוקר. אבל על פניו

 

  -לא, אל תבטיח ככה  :מר פטר וייס

 

  -מחר בבוקר  :מר דוד גמליאל

 

.   :מר פטר וייס  אתה מחר בבוקר לא יהיה לך זמן

 

 מחר בבוקר יהיה לי זמן.   :מר דוד גמליאל
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  -רמי תדווח לי אם הוא  :מר פטר וייס

 

רמי מחר בבוקר יש לך תשובה במייל. אבל לעצם   :גמליאל מר דוד

העניין אתה יכול לבצע העברה בנקאית מחשבון לחשבון ולשלוח במייל או 

בפקס למחלקה את דבר העברה, ואז אפשר לקשר בין הסכום שהעברת לחשבון 

 הרלוונטי. תודה. 

 התקנת קוראי צ'קים במחלקת גבייה.את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור מחיקת חובות אבודים.  .7

 

 

אנחנו לא מעבירים  7אנחנו נדווח, סעיף  7סעיף   :מר דוד גמליאל

 אותו כי הוועדה עוד לא גמרה את עבודתה. 

 

טוב חברים תודה רבה וחג שמח ואני מאוד מקווה   :מר פטר וייס

 שתגיעו לאירוע באנדרטת חיל ההנדסה. 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 

 .569אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 

  . 569פרוטוקול מליאה מס'  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 03/2017ועדת הכספים 

 ם לאישורתב"רים חדשי א.
 

 

 מספר

 תב"ר

 סכום               שם תב"ר

₪ 

 הבהרות מימון מקור

 עבור בית ספר שחקים משרד החינוך 54,200 אופק חדש -פינות עבודה יסודי חדש  647

 91,000 תכנון סלילת כביש משמר איילון שעלבים 648
39,000 

130,000 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 
 
 

 

 105,000 נען-יש גישה למושב יציץתכנון סלילת כב  649
45,000 

150,000 
 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

650 
 

  משרד הפנים 30,000 2016סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 

  משרד הפנים 11,700 2016קוב נגרר  1רכש מיכל מים  651

  משרד הפנים 11,400 2016קוב גמישים  2מיכלי מים  2רכש  652

  משרד הפנים 30,000 2016ם שדרוג מחסן חרו 653

עבור בתי ספר שחקים,  מפעל הפיס 1,092,480 ציוד ומחשוב מוסדות חינוך 654
עתידים ואודיטוריום 

 הרצוג.
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 03/2017ועדת הכספים 

 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

מספר 

 תב"ר

 סכום  שם תב"ר

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

495 
בניית מוסד חינוכי מקיף 

 ן איתן(בסתריה ) תיכו

 אושר -    19,018,294 
 אושר -      6,415,887 
 אושר -      5,637,279 
 הגדלה -         406,989 
 31,478,449 

 

 משרד החינוך
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

תוספות הנדסיות בגין 
 שלב ד

 

319 
מבני ציבור קיבוץ משמר 

 דוד

 אושר -    2,000,000
 אושר -      307,989

 אושר -    4,480,000
 הגדלה -     868,154

7,656,143 

 משרד הבינוי והשיכון
 רשות מקרקעי ישראל

 קרנות הרשות
 רשות מקרקעי ישראל

 
 

שיווקים  –מבני ציבור 
 יח"ד( 147)

597 
 

 מושב פתחיה –גן ילדים 
 

 אושר -       734,532
 אושר -       631,037
 הגדלה -       116,000

1,481,569 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 

 בניית גנ"י טרום חובה  461

 אושר -     5,839,169 
 אושר -        789,678 
 הקטנה -    (    18,192)

6,610,656 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 

 

580 
 

בניית גני ילדים יציץ 
 ורמות מאיר

 אושר -    1,717,049 
 אושר -       993,287 
 הקטנה -       (40,959)
 2,669,377 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 

 

581 
 

בית  –בניית גני ילדים 
 חשמונאי

 אושר -       996,687 
 אושר -       353,313 
 הקטנה -    (   36,012)
 1,313,988 

 החינוך משרד
 הרשות קרנות
 הרשות קרנות

 

 אושר -        741,191 דודגן ילדים משמר  626
 אושר -        465,771
 הגדלה -        143,038

 הקטנה -(     168,723)

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תוספות אחוזיות
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1,181,277 
 

587 
כיתה יבילה בית ספר 

 שדות איילון

 אושר -        150,000
 הקטנה -      ( 11,735)

138,265 

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים . סגירת 
 תב"ר.

 
 

 אישור חילופי גברי בוועדת ביקורת יישובית. .4
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