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 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  פרץישראל מר 
 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה  -  יוסי אלונימר 
 חבר מועצה  -  יוסף וסרמןמר 
 חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר 

 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חברת מועצה -  ה היימןמיגב' 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -   יובל אלוןמר 

   חבר מועצה  -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    
    

 
 :חסרים

 חברת מועצה  -  אלונה ביטןגב'                          
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר 
 חברת מועצה  -   כרמל טלגב' 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 מועצה תחבר - רוית יצחקי חלוץגב' 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 

 
 

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
  גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - עמירה מוסקוביץ' ד"ר    

  מנהלת לשכת מועצה -   גלית דהןגב' 
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  מידע. .1

 

וייס: אנחנו מבקשים להוסיף  .575ישיבת מליאה מספר     מר פטר 

וועד  לסדר היום על פי בקשת היישוב משמר דוד, לאפשר להם לגבות מיסי 

 מי בעד?  .מקומיים

 

 עד עכשיו לא  גבו? ,למה  מאיה היימן: 'גב

 

 המועצה גבתה עבורם.    מר דוד גמליאל:

 

 עד עכשיו?  מאיה היימן: 'גב

 

.  מר דוד גמליאל:  כן

 

וייס: עד עכשיו המועצה גבתה, עכשיו הם רוצים להיות    מר פטר 

 עצמאיים. 

 

 אני גם יכול להעלות סעיף?  אפשר לבקש?  מר רמי רוזן:

 

וייס:  מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. מי בעד?  מר פטר 

 

                          החלטה:

אישור להסמכת הועד המקומי במשמר דוד לגביית  -שר להוסיף לסדר היוםאו
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 מיסי וועד.

 פטר אני יכול גם להוסיף?          מר רמי רוזן:

 

וייס:  מה אתה רוצה?   מר פטר 

 

 להוסיף סעיף לידיעת האנשים.  מר רמי רוזן:

 

וייס:  .רשאי רק היושב ראש מר פטר 

 

 רק היושב ראש?  מר רמי רוזן:

 

וייס: מר  מה אתה רוצה עכשיו להתעסק עם חתולים?  פטר 

 

.  מר רמי רוזן:  כן

 

וייס:  לא.  מר פטר 

 

.  מר רמי רוזן:  למה? אני רוצה שאנשים ידעו

 

וייס:  לא.   מר פטר 

 

 מה? בקטנה.   מר רמי רוזן:

 

וייס:  לסדר היום? ,מה   מר פטר 
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 כן. כן, כן,   מר רמי רוזן:

 

וייס:  מה?   מר פטר 

 

להעלות הודעה על סדר היום כדי שזה ישפיע   :ר רמי רוזןמ

ינסו לעמוד בתשלום של זה. תאמין לי  ,כדי שהם יעמדו םבוועדים המקומיי

 שהוא מבין. 

 

 

   קודם כל זה מקדם טוב. :מר אריאל הילדסהיימר

 

אנשים לא צריכים לדעת מה הולך בישובים ומה  ,לא  מר רמי רוזן:

 ?מועצה עשתה

 

סליחה, לסעיף מידע נושא ראשון. היכל תרבות  ,טוב    וייס:מר פטר 

ואני שמח  ,חדש למועצה. דיברנו על כך בדיוני התקציב כבר משנה שעברה

 לבשר לכם שלאחר עבודת מטה ארוכה, אנחנו יוצאים לדרך לאולם מופעים

זה צמוד לקריית החינוך. צוות מהנדס המועצה  מועצהבחלק הדרומי של ה

  .גיבוש אומדנים מפורטים לקדם את שלב התכנון, אלו מתחיל בימים

 

 איפה זה?  מאיה היימן: 'גב

 

וייס: היתרים על מנת להיות מוכנים למכרז מסודר כבר ו   מר פטר 

בשנה הזו. יהיו לכך משמעויות בהיבט תקציבי משמעותי. נצטרך להקדיש לכך 

 זאת בחשבון.לקחת ואת הנושא 
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 ס נותן כסף? מפעל הפי  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  קצת גם מפעל הפיס.    מר פטר 

 

 תסביר לנו את המקום.  ?אבל איפה זה? איפה זה  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:    , נען.ספר סתריה-בית   מר פטר 

 

 דונמים.    4וחצי   3יש שם   מר דוד גמליאל:

 

 ? ןזה באזור של סתריה או אזור של נע ,פטר  ויקטור חמני:

 

וי  סתריה.   יס:מר פטר 

 

 אירועים?  ה גניעל יד   מאיה היימן: 'גב

 

 )מדברים יחד(  

 

וייס: אנחנו  .גנים ירוקים למועצה 3יש קיימא -בנושא בר   מר פטר 

וייחודי. אנחנו  26עומדים סך הכול על  גנים ירוקים במועצה. מספר משמעותי 

יופי אותם קיבלנו מהמועצה לישראל היפה. זו ש 5נצטרך  נה שישית כוכבי 

כגון פרויקט שילוב כלי בימים אלו שאנו מקדמים  ברציפות, ותהליכים נוספים

אני . ועודלאריזות, כנס תושבים במפעל נשר בנושא איכות הסביבה  אצירה

ויזמות. אנחנו משתדלים כל מודה לעוסקים במלאכה. הלאה.  פעילות העשרה 
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בקרוב את כנס  עת להוסיף ולשדרג את מערך הפנאי לתושבים ומקיימיםה

התיירנים והיזמים השנתיים במועצה. חזרנו לעונה נוספת של ערבי מוצ"ש 

עולם התקשורת והפוליטיקה. בקרוב נקיים ערב חינוך מתרבות עם אורחים 

  אנדלוסית.הושירה של התזמורת 

 

 )מדברים יחד(  

 

 מתי זה יהיה פטר?   :משה סויסהמר 

 

 )מדברים יחד(  

 

וייס: חילים סדרה נוספת של הרצאות תרבות. לאור מת   מר פטר 

. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים. את .. הסופרים בספרייה ועוד הביקוש הרחבנו

מתחילים בימים אלו מחזור שלישי של הכשרות  אנוערכות לחירום. יה .הלאה

אנחנו  תקשיבו טוב. ישובים נוספים. כולל תרגול מסכם. ועדת גבולות. 5-ב

נגדנו. המועצות הולבת כנגד נמצאים במתקפה מש אני אזוריות, כמובן זה גם 

חשוב  .מספר דרכים בנושאבשורים ויאנו פועלים בכל המ הרבה זמן מתריע.

מה שמצפה לנו בנוגע לוועדת הגבולות   עללראות את התמונה הכוללת 

לגבי חלוקת ההכנסות מאזור התעשייה כפי   ...כרת בתיה מזמול  םהספציפיי

 רשויות. הבין  50/50י שהוא הוקם לפ

 

 )מדברים יחד(  

 

 לא שומעים, לא שומעים. מר רמי רוזן:
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אתה לא שם לב. אנחנו לא שומעים מה אתה אומר   :ניסים מימוןמר 

 בשקט. -אתה מדבר לעצמך בשקט

 

וייס:  אתה לא שומע?    מר פטר 

 

 לא.  :ניסים מימוןמר 

 

וייס:  או אתה לא מקשיב.   מר פטר 

 

 כולם לא שומעים, לא רק אני.    :מימוןניסים מר 

 

 )מדברים יחד(

 

 טוב, מההתחלה.   מר רמי רוזן:

 

 המועצה מתבגרת.   : ניסים מימוןמר 

 

 יש לי שאלה.   מאיה היימן: 'גב

 

 )מדברים יחד(

 

 בזמנו אישרנו.   :גב' מאיה היימן

 

 ,50/50  :מר פטר וייס
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 . 50/50כן,   :גב' מאיה היימן

 

וי  מהכנסות של הארנונה.   יס:מר פטר 

 

 אישרנו את זה בזמנו.  אבל    מאיה היימן: 'גב

 

  .אבגני אירועים של אלי 3באזור תעשייה הזה יש    מר אבי אביטל:

 

וייס:  של?   מר פטר 

 

ל שגני אירועים  3באזור תעשייה הזה יש  .אבשל אלי  מר אבי אביטל:

 . אבאלי

 

 ון.אתה קראת את המקומ  :מר פטר וייס

  

 איזה מקומון?   :מר אבי אביטל

 

 ?אב? מי זה אליאבמי זה אלי    :דובר

 

 )מדברים יחד(

 

וייס:  . 5 .ועדות גבולות 5 ,תבינואז חבר'ה,    מר פטר 

 

 בדיוק, את צודקת.  :מר אבי אביטל
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נהל שהתבטא ואמר שהוא ינגוס יומה עם מנכ"ל המ  מר רמי רוזן:

ור את המושבים? זה כפר בילו למשל ברשימה ויאכל את המושבים ואפילו יסג

 הזאת. 

 

 אמר.  :מר אבי אביטל

 

 אמר.  :מר רמי רוזן

 

וייס: דווחנו היא לא, רק בשביל האינפורמציה,  ,יש לנו  מר פטר 

 כפר מול ,כמעט שלוש ,יוחנן, שתי וועדותגני  כבר. יש לנו וועדה אחת מול

דרך אגב זה בקשות של יואל  ,בילו, ומול רמלה הם לא רוצים כלום, רק את

פיקוד  הוא רוצה אתאני אצליח לצלם.  ,לביא. אני מקווה שראש העיר הנוכחי

את התעשייה הצבאית, תחנת כוח, מחצבה, בקיצור כל מה שמביא כסף  ,העורף

   הוא רוצה.

 

 שייקח את כל המועצה.  מר רמי רוזן:

 

 כוח? מילא פיקוד העורף עוד, אבל תחנות   מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  אלף מטר.  250לא, שם הולך פרויקט של    מר פטר 

 

 במקום פיקוד העורף? ,מה  :מר אבי אביטל

 

וייס: .   מר פטר   איפה שהאנטנות היו
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 נו?  :מר אבי אביטל

 

וייס: הולכים להביא לשם את כל בסיס קליטה למיון  ועוד   מר פטר 

 כמה פונקציות. 

 

  יני כאלה.סירקין וכל מ    :דוד גמליאל

 

 פטר סיימת את הקריאה?  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  סליחה?  מר פטר 

 

 שעת סיפור  :מר רמי רוזן

 

 )מדברים יחד(  

 

וייס:  הלאה.   מר פטר 

 

לראות איזה  ,רציתי להזמין אותך לקיבוץ נחשון  מאיה היימן: 'גב

 יופי יש שם יקב. 

 

וייס:  כן?  מר פטר 

 

 עילות יפה יש במטה יהודה. איזה פ  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  מאוד יפה.     מר פטר 
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 שהכניסו את ראש המועצה לבית סוהר.  מאז      דובר:

 

וייס:  זה לא חוקי. אין יקב אחד עם היתר.     מר פטר 

 

 אני מסכימה איתך.  מאיה היימן: 'גב

 

וייס: .  מר פטר   אז גמרנו

 

 אז מה?  מאיה היימן: 'גב

 

 )מדברים יחד(   

 

אתם צריכים ללמוד ממטה יהודה שהיום עומדים     :דובר

 בחוקים.

 

וייס: הנה, אתם רואים איפה ראש המועצה של מטה   מר פטר 

 יהודה.  

 

 איפה?  איפה?    :דובר

 

.   מר רמי רוזן:  הרבה יין.  הוא שתה. הוא שתההוא שתה יין

 

 )מדברים יחד(
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 .574, 573, מליאה מס' ים אישור פרוטוקול  .2

 

וייס:  .573-ו 574י למליאה מספר אישור פרוטוקול-2סעיף   מר פטר 

 

 בסדר.  מר רמי רוזן:

 

וייס:  תודה. יש שאלות?  מר פטר 

 

 .אתה לא בסדר ,ישראל  מאיה היימן: 'גב

 

 מה?   :ישראלמר 

 

 אין לך שום הערה לפרוטוקול?  מאיה היימן: 'גב

 

 אין לי.    ישראל:מר 

 

וייס:  ה רבה. תוד  מר פטר 

 

 היה משהו?   :מר ישראל:

 

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

  

  . 574, 573מליאה מס' פרוטוקולים  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה
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 אישור תב"רים. .3

 

וייס:  .אישור תב"רים-3סעיף    מר פטר 

 

 , רים"התבחברים וועדת כספים ישבה ואישרה את   מר דוד גמליאל:

 -: שיפוץ עירוביןתב"רים חדשים 3תק של הפרוטוקול גם, יש לנו תם העקיבל

 2 ,בית הרצל בחולדה, השבחה של הישוב .משרד הדתותממימון ₪  14,745

 . ₪ 100,000ה מקרן דת פדי. שיפוץ מקווה ₪וחצי מיליון 

 

 מה זה, קרן דת?  מאיה היימן: 'גב

 

 אנחנו מקבלים כספים.   מר דוד גמליאל:

 

 ממי?  ימן:מאיה הי 'גב

 

ובקרן אנחנו דת קרן בממועצה דתית שכנה. זה נצבר   מר דוד גמליאל:

  מעבירים לתב"רים לאישורכם.

 

 מה זה בכלל מועצה דתית שכנה?  מאיה היימן: 'גב

 

 .אני אסביר יותר מאוחר רוצה  מר דוד גמליאל:

 

אני ומה התחלת להיות כמו אמסלם? אני אסביר   מר רמי רוזן:

 י אסביר.אנואסביר 
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 לא, מה זה?   מאיה היימן: 'גב

 

ו   כל הנושא של אגרות נישואיםכל הנושא של,   מר דוד גמליאל: לנ

דתית, אז המועצה דתית הפעילה עבורנו זה מועצה דתית רמלה. כל  אין מועצה 

נושא של אגרות נישואין וכל כסף שנצבר במועצה הדתית, פעם בשנה אנחנו 

 מקבלים את הכסף אלינו.

 

 אה.  :גב' מאיה היימן

 

יש לנו סיכום עם שר הדתות שזה יהיה מיועד אך   מר דוד גמליאל:

 ורק לנושאי דת.

 

 אבל זה שווה בשווה בין המושבים?  מאיה היימן: 'גב

 

זה תקציב  לא. מה הקשר שווה בשווה בין המושבים?  מר דוד גמליאל:

  ייעודי לפי צרכים.

 

וייס:  זה תקציב.   מר פטר 

 

  דברים יחד()מ

 

 אני רוצה לדעת.   מאיה היימן: 'גב

 

.  מר דוד גמליאל:  חברים פרק ב'
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 שנייה,  ,רגע  מר רמי רוזן:

 

.  מר דוד גמליאל:  רק ב'

 

שוב צריך להגיש בקשה למשהו על יי ,אפשר ,שנייה  מר רמי רוזן:

נניח אני צריך  מנת שהוא ייכנס לאיזשהו סבב של חלוקה של הכספים האלה?  

 ן? ישהו בבית כנסת שלנו. מה הקשר עירובמ

 

 אתה שאלת שאלה.בנושא דת,   מר דוד גמליאל:

 

.  מר רמי רוזן:  כן

 

  דנה בו.יש לנו תקציב שוועדת דת   מר דוד גמליאל:

 

.  מר רמי רוזן:  כן

 

 .דנה בו במסגרת נושאים  מר דוד גמליאל:

 

 לא שואלים על זה.  מאיה היימן: 'גב

 

 מה זה?  מר דוד גמליאל:

 

 שואלים על הקרן הזאת.  מאיה היימן: 'גב
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.  מר רמי רוזן:  זה הקרן

 

לא הבנתי  מה השאלה? מה את רוצה? ן,הקר וז  מר דוד גמליאל:

 מאיה.

 

. אני כזאתפעם ראשונה שאני שומעת שיש קרן   מאיה היימן: 'גב

 בשנה לצורכי דת.  ₪  5,000שיש תקציב שכל  ישוב מקבל  תיודע

 

וייס:מר פט -כנסת או בונים בית-מידי פעם באים מגדילים בית  ר 

 ₪. אלף  100-150כנסת מקבלים 

 

 , זה הכול. מטרותאז אני רוצה לדעת לאיזה   מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  זה הכול.  מר פטר 

 

 זה הבקשה, זה הכול.  מאיה היימן: 'גב

 

 אנחנו בעיקר נותנים לשיפוץ מבני דת.  מר דוד גמליאל:

 

.  מאיה היימן: 'גב  כן

 

 זה הייעוד של הקרן.  ,מקוואות  מר דוד גמליאל:

 

וייס:  המבנה בו על שטח של המועצה. שבתנאי    מר פטר 
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.  מאיה היימן: 'גב  כן

 

למה צריך תנאי כזה? תסביר לי למה צריך תנאי   מר רמי רוזן:

 שנה,  50עומד בית הכנסת כזה? 

 

  )מדברים יחד(

 

אני שואל בשביל התושבים אני לא, ה, שאל  מר רמי רוזן:

נניח בית  ,לא בשבילי ,שמשתמשים בבית כנסת בסדר? אז אני בא ושואל 

 שנה, 50הכנסת שלנו שהוא עומד 

 

וייס:  עוד לא למדת, תסלח לי,   מר פטר 

 

 נו?  מר רמי רוזן:

 

וייס: עוד לא למדת שמבנה שלא על שטח של המועצה אתה   מר פטר 

 לא למדת עוד?  קל?שלא יכול להשקיע 

 

 לא, האמת.  מר רמי רוזן:

 

וייס:  כמה שנים פה?  מר פטר 

 

יודע למה.  .האמת שלא  מר רמי רוזן:  אני לא 

 

וייס:  אז אני מיידע אותך.   מר פטר 
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 )מדברים יחד(  

 

וייס  זה היה מבנה מסחרי באיזשהו שלב.  :מר פטר 

 

 באמת.  איזה מסחרי? בית כנסת מסחרי? נו  מר רמי רוזן:

 

 אבל יש מבנים שעדיין מההיסטוריה רשומים.   מאיה היימן: 'גב

 

 )מדברים יחד(

 

וייס:  זה של האגודה. מאיה,   מר פטר 

 

 ?SO  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  שהאגודה תשקיע.   מר פטר 

 

 אז אתם לא משקיעים. ,הבנתי  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:   לא.  מר פטר 

 

 אסור גם. עי לא. חד משמ  מר דוד גמליאל:

 

וייס:  מחלבה של משמר איילון לא השקיעו. רק האגודה.   מר פטר 
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 אצלכם? יש לכם מקווה? לא?  היש לכם מקוו ,מאיה  :סהמר משה סוי

 

 לא,  מאיה היימן: 'גב

 

 לא.  :סהמר משה סוי

 

 יש להם בריכה.   :מר ישראל כהן

 

 יש לנו בריכה.   מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  אני השקעתי בשני, השני המועצה  עשתה.   מר פטר 

 

 זה תרומה של סלוק.  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  של מי?   מר פטר 

 

  ,של סלוק  מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  סלוק?  מר פטר 

 

 על שם אמא שלו. סלוק,   מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  דוד תראה על התב"ר מאיפה זה בא.  מר פטר 

 

 שקעת חלק, לא הכול. אתה ה  מאיה היימן: 'גב
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 על מה את מדברת, סליחה?    מר דוד גמליאל:

 

.  מאיה היימן: 'גב  על בית הכנסת השני

 

 יוסף. בכרמיאז רגע, רע, אי אפשר  לקבור מתים   :מר אבי אביטל

 

 )מדברים יחד(

 

הפסיד. למה? נניח לאבל יוצא שהמועצה יכולה   מר רמי רוזן:

י אפשר לקבל כסף מהמועצה רק יומר רבותעכשיו שאני  בא ליישוב אני א

 בתנאי שמעבירים את הקרקע למועצה.

 

וייס:  סימה תעביר?   מר פטר 

 

תעביר  סימה , סימה בית כנסת?יעבירו. עזוב סימה  מר רמי רוזן:

 רק זה.  , לא כנסת גם אליך הביתההאת כל בית 

 

 )מדברים יחד(   

 

 , נגיד שיסכימוונגיד שיסכימאבל בסדר, ואז   מר רמי רוזן:

 עכשיו אתה צריך   להשקיע בו מיליון שקל. .והמבנה רעוע לגמרי

 

 נראה לך שאנחנו ניקח דבר כזה?  :עו"ד חן סומך
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 אה.   :מר רמי רוזן

 

וייס:  יודעים כבר שלא ניתן להשקיע במבנה   מר פטר  כולם פה 

 שהוא לא של המועצה.

 

 יהיה מעניין.ש  :מר רמי רוזן

 

ש"ח. בניית גני  367,121 : בנושא עדכון תב"רים  אל:מר דוד גמלי

 ש"ח.  2,669,376-רמות מאיר. מחשבים למוסדות חינוךיציץ, ילדים 

 

וייס:   זה לא הגדלה. זה תוספת.   מר פטר 

 

 ההכנסות הגדלה.זה מצד   מר דוד גמליאל:

 

 

בזמנו תמיד אמרנו שהמועצה מקדמת סכומים,   מר דוד גמליאל:

בא ממשרד החינוך אז אנחנו מקטינים את הקרן, מחזירים את  עכשיו הסכום

 הכסף לקרן ומכניסים את הכסף של ממשרד החינוך. 

 

 מה זה המילה אחוזיות?  מאיה היימן: 'גב

 

 איך?  מר דוד גמליאל:

 

 תוספות אחוזיות?   מאיה היימן: 'גב
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תוספות אחוזיות אלה תוספות שניתנות אחרי   מר דוד גמליאל:

 עבור ציפוי אבן. ו ה הראשונית עבור ביסוס, עבור צבעההקצב

 

 . מילה כזאתבסדר. לא שמעתי על   מאיה היימן: 'גב

 

בינוי כיתות בית ספר חדש  .התשובהזה אז הנה   מר דוד גמליאל:

אלף שקל. סך הכול התב"ר  122הגדלה ממשרד החינוך של  ,עתידיםבית ספר מ

 ,הרצוג ע"שאזורי   וכימת בניית מוסד חינהשל ,מיליון ש"ח.  תב"ר נוסף 7.329

מיליון ש"ח.  7.219כך שסך התב"ר יהיה  חש" 70,640-בהגדלה של מפעל הפיס 

של משרד החינוך  גדלהההבסתריה. מקיף והתב"ר האחרון בניית מוסד חינוכי 

 מיליון ש"ח.  31.814ש"ח כך שסך התב"ר המצטבר  67,831היא 

 

 ר זה אמור להיות?איזה בית ספל  מר רמי רוזן:

 

 בית ספר תיכון.  ,המקיף בסתריה  מר דוד גמליאל:

 

 תיכון נוסף כאילו.   מר רמי רוזן:

 

וייס:  כן.    מר פטר 

 

 זה מה שקיים.  מר דוד גמליאל:

 

 ,-זה מה ש  מר רמי רוזן:

 

.  מר דוד גמליאל:  כן
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וייס:  מי בעד? ,כן   מר פטר 

 

 ממלכתי דתי?ייבנה בית ספר מתי   :מימוןניסים 

 

וייס:  מה אתה רוצה?  מר פטר 

 

 בית ספר ממלכתי דתי.  :מימון ניסיםמר 

 

 שלהבת מר אריאל הילדסהיימר:

 

דרום. צריך לדאוג יש צפון וויש  הבתאז אישרנו לשל  :מימוןניסים מר 

 קצת לדרום. 

 

וייס: חודש הבא. אל ה את זה  לתוכנית אני אכניס    מר פטר 

 ב כמה ילדים יש בזה. אם נותנים להם. תקליטו. צריך לחשו

 

 יעשו. ,יעשו ,יעשו  :משה סויסהמר 

 

וייס:  טוב, חברים,    מר פטר 

 

ן  תתחילו לחזור בתשובה.   :מר ניסים מימו

 

או מה שלא יהיה  תרבותיש לי בקשה לגבי הבית   מר רמי רוזן:

 ם?אם אני יכול אוכל לקבל בדיוק איפה הוא ממוק ,אמרת בסעיף המידעש
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וייס:  מי?    מר פטר 

 

 כיכר הפנימית אתה נוסע לגוונים  מצד שמאל.ב מר אריאל הילדסהיימר:

 

  ,הוא מתכוון האם זה יהיה מול הבית שלו  :מר ישראל פרץ

 

כי אני לא יודע אנחנו מקדמים שם,  ,אני צריך לדעת  מר רמי רוזן:

 אנחנו התחלנו לקדם שם  מהלך של בית אבות.

 

וייס  לא לשטח שלכם.    :מר פטר 

 

 אתה מדבר על שינוי תב"ע?   מר דוד גמליאל:

 

 כן. אני יכול לראות את זה אפשר? תודה. בסדר.   מר רמי רוזן:

 

וייס:  אני מבקש שיסובבו את הזה לכיוון סתריה.    מר פטר 

 

 מי בעד אישור התב"רים על פי הרשימה?  :מר פטר וייס
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 -ים כדלהלן:התב"רהוחלט לאשר פה אחד את 

 201711/ועדת הכספים 

 תב"רים חדשיםא. 

 מספר

 תב"ר

 סכום               שם תב"ר

₪ 

 הבהרות מימון מקור

  משרד הדתות 14,745 שיפוץ עירובין  

  השבחה ) יישובית( 2,500,000 בית הרצל 

  קרן דת 100,000 שיפוץ מקווה פדיה 

     
 

 201711/ועדת הכספים 

 ים קיימיםב. עדכון תב"ר
 

מספר 

 תב"ר

 סכום  שם תב"ר

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

 אושר -      401,120  מחשבים למוסדות חינוך 641
 הקטנה-    ( 33,999) 

367,121 
 

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 
 

 

580 
 

בניית גני ילדים יציץ ורמות 
 מאיר

 אושר-    1,717,049
 אושר-       952,328

 הגדלה-         426,35
  הקטנה-      ( 35,426)

2,669,377 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תוספות אחוזיות

623 
בינוי כיתות בי"ס חדש בבית 

 חשמונאי )עתידים(

 אושר-     4,601,548
 אושר-     2,605,537

 הגדלה-        122,690
7,329,775 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 

 

552 
 

 חינוכי מוסד בניית השלמת
 חשמונאי בית הרצוג איזורי

 אושר-     3,743,947
 אושר-     3,404,594

 הגדלה-          70,640
7,219,181 

 מפעל הפיס
 קרנות הרשות

 מפעל הפיס

 אודיטוריום

495 
 

בניית מוסד חינוכי מקיף 
 בסתריה

 אושר-     6,581,997 
 אושר-   19,527,030 
 אושר-     5,637,279 

 הגדלה-           67,831
 31,814,137 

 

 מפעל הפיס
 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

 תוספות אחוזיות

 דלהלן.התב"רים כ: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
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 ועדות ביקורת יישוביותואישור חילופי גברי ב .4

 

וייס:  יישובית. חילופי גברי בוועדת ביקורת , 4סעיף    מר פטר 

 

, יוצא קול קורא כי קויתי  בחולדה בחור בשם משה מר אריאל הילדסהיימר:

במקומו. אז  קויתיהתפטר שם בחור בשם אילן אלקבץ ומי שניגש זה משה 

 צריך לאשר אותו באופן פורמאלי לוועדת ביקורת היישובית. 

 

 מה זה התפטר?  מר אבי אביטל:

 

 והוצאנו קול קורא. הקודם התפטר מר אריאל הילדסהיימר:

 

 תודה רבה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  : מר פטר וייס

 

 

 בוועדת ביקורת קויתימשה של  את מינויו: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

  החבר שהתפטר.בחולדה במקום  יישובית 

 

 ע"פ חוזר  הממונה על השכר באוצר –אישור עדכון חוזה מנכ"ל המועצה  .5

 

וייס: אנחנו מבקשים לעדכן על פי חוזר מנכ"ל,  – 5ף סעי   מר פטר 

 את חוזה המנכ"ל בכמה זה?

 

 .אחוז 5          :עו"ד חן סומך
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וייס:  נכון?  ,ואת החוזה של המבקרת כנ"ל. כנ"ל אחוז 5    מר פטר 

 

 ממונה על השכר. חוזר ה  :מר דוד גמליאל

 

וייס:  מה?    מר פטר 

 

דים הבכירים ברשויות תנאי העסקה של העוב  ד חן סומך:"עו

מקומיות השתנו בעקבות משא ומתן שהתקיים בין יושבי ראש הוועדים של 

וניתן אישור לעלות את השכר של העובדים הבכירים כך  העובדים הבכירים, 

אחוז שכר או של מנכ"ל  100ל של "שמנכ"ל הרשות יוכל להגיע לרמת מנכ

 .הקבועה לפי גודל הרשותברשות ברמה 

 

ויי .   ס:מר פטר   כן

 

 90ומבקרת המועצה תוכל להגיע לרמת השכר של   ד חן סומך:"עו

 95%–המבקר ו 85%של שניהם היום  התקרה ,ניהם נמצאים בשיאש אחוז

המנכ"ל, ניתן לעדכן את התוספות שכר האלה באופן עקרוני לאלתר. היות וזה 

 . 1.1.18-מבקשים לעדכן את זה ל ,לא היה מתוקצב השנה הזאת

 

 שאלות? טוב מי בעד?יש    וייס: מר פטר

 

 אחוז לשניהם?  5  :מר ישראל כהן

 

 אחוז.  5כל אחד   ד חן סומך:"עו
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 אבל זה לא מעל המקסימום.    מר אבי אביטל:

 

 לא, זה הטבלה.  ,לא ,לא  ד חן סומך:"עו

 

 יותר הם לא יוכלו. זהו,   מר רמי רוזן:

 

וייס:  . מי נגד? מי נמנע? תודה רבה   מר פטר 

 

יל שאלה למשרד הפנים חמתי המועצה תוכל להש  מר רמי רוזן:

 לגבי הנושא של שכר או תגמול חברי מליאת המועצה כמו שהבטיחו בזמנו? 

 

ברור לך, ברור לך שזה לא עניינה של המועצה   ד חן סומך:"עו

הנושא הוא נושא שנמצא בטיפול חקיקתי. הוא מטריד את  אלף,. גזרהאזורית

כל הרשויות בארץ, כל הנבחרים, בכל הנגזרות. יש לחץ לתיקון חוק בנושא 

 הזה. 

.  מאיה היימן: 'גב . . 

 

.  מר רמי רוזן:  מאיה נו די

 

נכון להיום יש מהלך בוועדת הפנים של הכנסת   ד חן סומך:"עו

 סלם, לתגמל. שמוביל אותו חבר הכנסת דודי אמ

 

 עכשיו. דודי אמסלם מאוד עסוק  :מר משה סויסה
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אני לא שמעתי את זה, שמעתי דברים אחרים מדודי   מר רמי רוזן:

 אמסלם, 

 

 הוא מאוד עסוק.  :מר משה סויסה

  

 על זה לא שמעתי אפילו מילה אחת.  :מר רמי רוזן

 

 למה יש לו תעסוקה אחרת עכשיו.   :משה סויסהמר 

 

מתי הוא יקרום . על שולחן וועדת הפנים של הכנסת  סומך: ד חן"עו

וגידים? אני לא יודע. באופן עקרוני,   עור 

 

וגידים אם לא יהיה  אף יקרוםהוא לא   מר רמי רוזן: פעם עור 

 מישהו שבאמת יציף את זה כל הזמן. 

 

 כשייגמר חוק ההמלצות,   :מר משה סויסה

 

 .., רמי, זה לא עניין   :דוד גמליאלמר  

 

רמי, כשיגמרו את חוק ההמלצות, אז הוא יעבור   :ישראל פרץמר 

 לזה. בינתיים שהעלינו, שלא יהיו במתח.

 

 מי?  :מר פטר וייס

 

 המנכ"ל והמבקרת.   :ישראל פרץמר 



 מועצה אזורית גזר
 201711.26., ראשוןמיום , 575המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 32 
 

 

 )מדברים יחד(

 

וייס  תודה רבה. מי בעד ? מי נגד מי נמנע? :מר פטר 

 

לפי   5%תוספת  ל המועצהעדכון חוזה מנכ": הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ע"פ חוזר  הממונה על השכר באוצר – שכר מנכ"ל 100%

 

ע"פ חוזר  הממונה על השכר  – אישור עדכון חוזה מבקרת המועצה .6

 באוצר.

 

וייס  תודה רבה. מי בעד ? מי נגד מי נמנע? :מר פטר 

 

 5% תוספת-עדכון חוזה מבקרת המועצה את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ע"פ חוזר  הממונה על השכר באוצר – משכר מנכ"ל 90%לפי 

 

וועדים מקומיים לשנת   .7  2018אישור תקציבי 

וייס: ל   מר פטר    ד.. דו2018-אישור תקציב 

 

הגישו את ש 25-ישובים מתוך ה 18חברים יש   מר דוד גמליאל:

 התקציבים והגישו את זה בזמן.

 

 כל הכבוד.  מר רמי רוזן:
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כמו כל שנה אנחנו נקבל הערה  .לא הגישו בזמן 7-ו  מר דוד גמליאל:

של משרד הפנים למה הישובים האלה והאלה לא הגישו בזמן.  רח המבוק"בדו

יגיע. עכשיו, בכל מקרה למרבה  ,הישובים 18-בנוסף ל ,אז רק שתדעו שזה 

מצליח  ,הישובים שלא הגישו צווי מיסים מסודרים שזה חולדה 3-ההפלא 

ישו גם את צווי המיסים באיחור של חצי שנה. אז בכל מקרה ומשמר איילון, הג

ם התקציב. וסכ ,שם יישוב ,אחד ברשותכם-גם זה לידיעה. אני אעבור אחד

 אתה רוצה שנצביע כולם או אחד אחד?

 

 כולם. כולם.   מאיה היימן: 'גב

 

וייס:  כולם.    מר פטר 

 

אשרים את בכל אישור אנחנו מ ,בית חשמונאי, רגע  מר דוד גמליאל:

התקציב, מסמיכים את הישוב לבצע את הנושאים שקשורים בתקציב 

אישור ומסמיכים או לא מסמיכים אותו לגבות ארנונה. זו המשמעות של כל 

ש"ח, נעשה  1,726,226סך התקציב  ,הראשון זה בית חשמונאי היישוב .המליאה

קיבוץ גזר ש"ח נעשה כנדרש.  481,000כפי שצריך ונעשה כנדרש. בית עוזיאל 

 ש"ח. נעשה כנדרש.  1,061,403

 

 אתה לא אומר מה גובה המיסים.   מר משה סויסה:

 

לא, את המיסים כבר אישרתם לפני חצי שנה לכל   מר דוד גמליאל:

 הישובים. 

 

 את צו המיסים.   מר משה סויסה:
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ו  ישובים שאני 3את צו המיסים. למעט   מר דוד גמליאל: אגיש עכשי

 לאישורכם.

 

 מה עם שמירה? ,ושמירה  ר משה סויסה:מ

 

בסוף אני אגיד מי אנחנו מסמיכים אותו לשמור. כי   מר דוד גמליאל:

ארכת אני אומר את זה בהסתייגות, חן סומך פה לידינו, עדיין אין ה ,שמירה

. אז אנחנו נאשר את 2018-ל 2017-שפורסם ברשומות ב חוקתוקף המועד של ה

קה בעניין, החלטתנו לא מהווה הסמכה לבצע השמירה בכפוף לאישור החקי

 .לינואר זה יהיה בכפוף להארכת החקיקה 1שמירה ב

 

 ור הוראת השעה.שבכפוף לאי  :חן סומךעו"ד 

 

כלומר בשלב זה  הוראת השעה.לאישור בכפוף   מר דוד גמליאל:

 לינואר 1-בישובים, עצם ההחלטה לא מהווה הסכמה לבצע שמירה ב

 

 הישובים ידעו מזה קודם. ראשי ל שאב  מר משה סויסה:

 

 בוודאי. אנחנו נכתוב להם מכתב.   מר דוד גמליאל:

 

גם בשנה הקודמת האישור ניתן  .הישובים ידעו מזה  ד חן סומך:"עו

 בסמוך לסוף השנה.

 

 . 2018. בינואר 2017סוף שנה. סוף שנת   מר משה סויסה:
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 לו אחד.  עוד לא קיבלנו תשובות אפי .לא  מר דוד גמליאל:

 

זה אז אז הם גבו בפועל אבל מינואר. אז מה קורה?   מר משה סויסה:

 לא חוקי?  

 

 . 2018לגבי עשה   2016  ד חן סומך:"עו

 

 , -. אתה אומר בדצמבר 2016אתה מדבר לגבי   מר משה סויסה:

 

ר שהיה אישור היה אישו 2016-ב ,נתן אישור 2016-ב  ד חן סומך:"עו

 ,2017–ב .2015-מ

 

 . 2016לא הבנתי לגבי   מר משה סויסה:

 

האישור להארכת צו, להארכת הדינים  2017-ב  ד חן סומך:"עו

.  אותו דבר כנראה יהיה 31.12.2016-האישור ניתן בסוף, ב ,שחלים על שמירה

 . 2018גם השנה, לגבי שנת 

 

ו  מר משה סויסה:  ניתן רטרואקטיבי?האישור רגע, 

 

 לא.   ד חן סומך:"עו

 

 לא.  :דוד גמליאלמר 
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 גבו בפועל אבל.רגע,   מר משה סויסה:

 

ב  ד חן סומך:"עו ניתן   .  2016-הוא 

 

ב  מר משה סויסה: . בינתיים 2016, בסוף בדצמבר 2016-הוא אמר נתון 

 הישוב כבר גבה מינואר. 

 

 משה, לא.   :מר פטר וייס

 

 . 2017לא. בשנת   ד חן סומך:"עו

 

יודע. אני לא מבין.  תסביר לי,  מר משה סויסה:  אני לא 

 

 2017-האישור ל .2015-בהאישור ניתן  2016בשנת   ד חן סומך:"עו

ורק אז הוא נותן את  90-מחכה עד הדקה ה שר. למעשה ה31/12/16-ניתן ב

 אישורים לשנה הקודמת. 

 

 עוד אין.  2018-להבאה. עכשיו   מר משה סויסה:

 

אין מסגרת חוקית  2018-ב עוד לא. לכאורה 2018-ל  ד חן סומך:"עו

היישובים כדי שתהיה מסגרת חוקית לעשות את זה,  .שמאפשרת לעשות את זה

צריכים לבקש, המועצה צריכה לאשר, צריך להגיש את זה למשרד הפנים 

ומשרד הפנים צריך לאשר את זה. אם משרד הפנים לא יאשר את זה, אז לא 

, ולא יגיד שזה חל 2018-אם משרד הפנים יאשר את זה בפברואר ב .יהיה

  רטרואקטיבית מהראשון אז תהיה בעיה בגבייה הזו.
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והוא  14.08הגישו רק צו מיסים לאישור לפי גני הדר   מר דוד גמליאל:

גני לא הגישו תקציב.  עדייןמהתעריף של שנה שעברה,  2.18% -הועלה בחוק ב

הם  ,לשמור יש להם אישור ₪. 911,000יוחנן הגישו כנדרש תקציב בהיקף של 

חולדה התקציב שלהם הוא  .אנחנו נאשר אותם כמובן לפני .גם ביקשו לשמור

והוא הועלה  10.73צו מיסים שהוגש הוא הש"ח, התקציב שלהם,  787,264

ש"ח. הוגש  831,720מהתעריפים של שנה שעברה. יד רמב"ם  2.18-כחוק ב

, יש להם ,ם חוקש"ח, יש לה 1.168,000ישרש הגישו  כנדרש. יציץ לא הגישו.

 ביקשו שמירה ויש להם אישור. מותנה.  הם

 

 זה כולל התקציב הזה?  מר אבי אביטל:

 

יש   .₪ 2,799,822בוודאי. כפר ביל"ו הגישו תקציב מסודר  מר דוד גמליאל:

 יש להם שמירה. ₪, 1,022,000 נון -בן. כפר  י לשמירהחוקאישור  להם

 

 לא פנו?  ,רגע  מר משה סויסה:

 

 כפר שמואל.  וד גמליאל:מר ד

 

 אל תרוץ. ,רגע  מר משה סויסה:

 

 ימאין להם חוק עזר.  ,₪ 1,083,000כפר שמואל   מר דוד גמליאל:

הגישו ₪.  935,500 מצליח הגישו  .כרמי יוסף לא הגישו .מצייןאני לא  לו שאין

 איילון  פי הוראות החוק. משמר-על 2.18. גם 13.10גם את צו המיסים באישור 

 . הגישו את זה גם על13.86ש"ח, הגישו את צו המיסים עכשיו רק,  469,000
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 . 2.18בסיס העלאה חוקית של 

 

.   מר משה סויסה:  היום אי אפשר להגיש מעבר לזה כאילו

 

 לא אתה יכול לבקש אבל הם לא מאשרים.   מר דוד גמליאל:

 

 לא יכול.  מר משה סויסה:

 

ש"ח,  1,125,004א, כן. משמר דוד עכשיו ל היום לא.  מר דוד גמליאל:

נוף איילון  ומאושריש להם חוק עזר לשמירה  ש"ח, אין להם  1,910,000להם. 

ש"ח. פדיה לא  734,000עזריה   לא הגישו.וסתריה  סרני נצר, שמירה. נען

 935,000שעלבים ש"ח,  752,748ש"ח, רמות מאיר  744,000 הגישו, פתחיה

 ש"ח. 

 

 מאיר יש להם שמירה?רמות   :מר משה סויסה

 

כל הישובים שמנינו למעט בפתחיה שאנחנו גובים   מר דוד גמליאל:

אנחנו גובים  –ארנונת ועד מקומי, בית חשמונאי, משמר איילון, מצליח וישרש 

להם. יד רמב"ם ובית עוזיאל לכל אלה אנחנו גובים את ארנונת הועד המקומי, 

  ם לבצע גביית ואכיפה לארנונה.השאר זה גביה עצמית. ע"כ אנו מסמיכם אות

 

 )מדברים יחד(

 

.  :ישראל פרץמר   גם בית חשמונאי
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 כן אנחנו גובים להם. ,גם בית חשמונאי גם אמרתי  מר דוד גמליאל:

 

 גם אנחנו גובים?   מאיה היימן: 'גב

 

, . אחוז 7יש עמלת  גבייה של  ,אנחנו גובים  מר דוד גמליאל: עכשיו

 לגבות ארנונה.א מסמיכים אותם אלה הישובים שאנחנו ל

 

וייס  בוא נאשר את אלה. קודם  : מר פטר 

 

נאשר מובנה כי שני ישובים יקבלו מעמד שונה  אחרי   מר דוד גמליאל:

 .9-ו 8שאתם תאשרו את סעיף 

 

וייס:  , אתאז אני מבקש לאשר   מר פטר 

 

 פטר אני רוצה להתייחס לזה. ,אני רוצה ,רגע  מר משה סויסה:

 

וייס:מר פ  למה?   טר 

 

נתן לדבר. אלה  הוא השאיר אישר הרי לסוף. הוא לא  מר משה סויסה:

 אחוז? 20 -ישובים שהמועצה גובה בשבילם. הם מקבלים את ההחזר של ה

 

וייס:  ברור, לא קשור.   מר פטר 

 

גובה האגרות שמירה אצלנו  ,זה דבר אחד. דבר שני  מר משה סויסה:

אלף מטר. הגבייה  33נדמה לי. כן? יש לנו  6.57ו, ומשה 6הוא גבוה מאוד. זה 
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. למה לא 120-130כאשר בהוצאה לפועל זה בקושי  ₪,אלף  250-היא מעל ל

הגיע אליכם כבר? יש היא מורידים את הסכום הזה? יש בקשה של הוועד, 

 סיכום עם ועדה מקומי לפנות למועצה? 

 

 לא.  :מר פטר וייס

 

את  קיבלתםבשליש.  לפחותכום הזה להוריד את הס  מר משה סויסה:

 הפנייה הזו? 

 

 נפעל. ,אם נקבל  מר דוד גמליאל:

 

כי מה קורה?  ,טוב. בכל מקרה הוא גבוהה מאוד  מר משה סויסה:

-לא מחזירים את זה. עד היום לא החזירו את זה עוד. אנחנו ב ,נשאר עודף

 עוד לא החזירו.  2017

 

ר? לפי החשבונות שאני יודע מה הם צריכים להחזי  מר דוד גמליאל:

 .כסף הם צריכים להחזיר

 

 אני מקווה שיחזירו מקווה.   מר משה סויסה:

 

בכל מקרה יש ישובים שביקשו לעלות את התעריף   מר דוד גמליאל:

 אנחנו נבקש., נון יגיש-בןהישוב כפר ואם 

 

 טוב.   מר משה סויסה:
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וייס: ריא.  תודה אני מבקש לאשר את הרשימה שדוד הק  מר פטר 

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?רבה. 

אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ע"פ הפירוט כדלהלן: 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2018את תקציב בית חשמונאי לשנת הוחלט פה אחד לאשר  – בית חשמונאי
 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.₪  1,726,226של  בסך

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב בית עוזיאל לשנת  –בית עוזיאל

 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.₪  481,000של 
 

 בסך 2018 הוחלט פה אחד לאשר את תקציב גזר לשנת – גזר
ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪  1,061,403של 

 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 
 

₪  14.08בסך של  2018הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים לשנת  – גני הדר
 למ"ר מגורים כפי שאושר בתקנות.

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב גני יוחנן לשנת  – גני יוחנן

,  911,000של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 לבצע גבייה ולאכוף הגביה וכן להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב חולדה  לשנת  – חולדה

,  787,264של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
בסך  2018גבייה ולאכוף  הגביה, וכן הוחלט לאשר את צו המיסים לשנת לבצע 

 כפי שאושר בתקנות. 10.73של 
 

 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב יד רמב"ם לשנת  – יד רמב"ם
 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.₪  831,720של 

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ישרש לשנת  – ישרש

ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב וכן ₪  1,168,000של 
 להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב כפר בילו  לשנת  – כפר בילו

,  2,799,822של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 סמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.לבצע גבייה ולאכוף  הגביה וכן לה

 
 בסך 2018נון  לשנת -הוחלט פה אחד לאשר את תקציב כפר בן – נון-כפר בן

,  1,022,000של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה  וכן להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

 
 בסך 2018ב כפר שמואל  לשנת הוחלט פה אחד לאשר את תקצי – כפר שמואל

להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ , 1,083,000של 
 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 

 
 
 



 מועצה אזורית גזר
 201711.26., ראשוןמיום , 575המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 

 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 אישור גביית מיסי ועד ע"י המועצה עבור מושב פתחיה  .8

 

וייס:מ זה אישור גביית מיסי ועד על ידי  8הלאה, בסעיף  ר פטר 

 המועצה עבור מושב פתחיה. 

 

 

 

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב מצליח לשנת  – מצליח

ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, וכן הוחלט ₪  935,000של 
 כפי שאושר בתקנות. 13.10בסך של  2018המיסים לשנת  לאשר את צו

 
ן  2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב משמר איילון לשנת  – משמר איילו

, וכן ₪  469,000של  בסך ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב 
 כפי שאושר בתקנות. 13.86בסך של  2018הוחלט לאשר את צו המיסים לשנת 

 
 בסך 2018וחלט פה אחד לאשר את תקציב משמר דוד לשנת ה – משמר דוד

,  1,125,004של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 לבצע גבייה ולאכוף הגביה וכן להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב נוף איילון  לשנת  – נוף איילון

הסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ל₪ , 1,910,000של 
 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב עזריה  לשנת  – עזריה

 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.₪  734,000של 
 

 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב פתחיה לשנת  – פתחיה
 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.₪  744,000של 

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב רמות מאיר  לשנת  – רמות מאיר

,  752,748של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 

 
 בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב שעלבים  לשנת  – שעלבים

,  935,000של  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו ₪ 
 לבצע גבייה ולאכוף  הגביה.
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שציינתי בנושא גבה עצמאית כפי , מושב פתחיה מר דוד גמליאל:

.  אז בעניין הזה המיסים שאנחנו נגבה עבורו 2018לשנת הוא מבקש . הקודם

ורו את הגבייה ומבקשים אנחנו נבצע עב יה.אנחנו לא מסמיכים אותו לבצע גבי

 את אישורכם.

 

 אתם עושים את זה? ישוביםבאיזה   מאיה היימן: 'גב

 

וייסמר   כשהיישוב מבקש.  :פטר 

 

וייס:  דודעכשיו אנחנו מבקשים להוסיף את ישוב משמר  מר פטר 

 ים.לאותם ישובים שאנחנו גוב

 

 משמר דוד עד היום גבינו ונכוןהפוך. לא להיפך,  מר דוד גמליאל:

עם אישורכם להסמיך את משמר דוד לגבות בעצמו. אז כמובן  מבקשיםלהיום 

 נסמיך אותו באותה החלטה לגבות ולאכוף הגביה של מיסי הועד המקומי.

 

וייס:  תודה רבה הישיבה נעולה.מי בעד?   מר פטר 
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אישור גביית מיסי ועד ע"י המועצה עבור את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

ועד המקומי והוכן הוחלט לאשר ולהסמיך את  יהמושב פתח

 משמר דוד לגבות בעצמו את מיסי הועד.

  

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

  מידע. .1

 

 .574, 573, מליאה מס' ם יאישור פרוטוקול  .2

 

  . 574, 573פרוטוקולים מליאה מס'  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

 -להלן:דהתב"רים כ: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 
 

 201711/ועדת הכספים 

 תב"רים חדשיםא. 
 

 מספר

 תב"ר

 סכום               שם תב"ר

₪ 

 הבהרות מימון מקור

  משרד הדתות 14,745 ין שיפוץ עירוב 

  השבחה ) יישובית( 2,500,000 בית הרצל 

  קרן דת 100,000 שיפוץ מקווה פדיה 
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 201711/ועדת הכספים 

 ב. עדכון תב"רים קיימים
 

מספר 

 תב"ר

 סכום  שם תב"ר

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

 אושר -      401,120  מחשבים למוסדות חינוך 641
 הקטנה-    ( 33,999) 

367,121 
 

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 
 

 

580 
 

בניית גני ילדים יציץ ורמות 
 מאיר

 אושר-    1,717,049
 אושר-       952,328

 הגדלה-         426,35
  הקטנה-      ( 35,426)

2,669,377 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תוספות אחוזיות

623 
ינוי כיתות בי"ס חדש בבית ב

 חשמונאי )עתידים(

 אושר-     4,601,548
 אושר-     2,605,537

 הגדלה-        122,690
7,329,775 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 

 

552 
 

 חינוכי מוסד בניית השלמת
 חשמונאי בית הרצוג איזורי

 אושר-     3,743,947
 אושר-     3,404,594

 הגדלה-          70,640
7,219,181 

 מפעל הפיס
 קרנות הרשות

 מפעל הפיס

 אודיטוריום

495 
 

בניית מוסד חינוכי מקיף 
 בסתריה

 אושר-     6,581,997 
 אושר-   19,527,030 
 אושר-     5,637,279 

 הגדלה-           67,831
 31,814,137 

 

 מפעל הפיס
 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

 ת אחוזיותתוספו

 

 אישור חילופי גברי בוועדת ביקורת יישובית. .4

 

בוועדת ביקורת  קיויתימשה את מינויו של : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בחולדה במקום החברים שהתפטרו. 

 

ע"פ חוזר  הממונה על השכר  –אישור עדכון חוזה מנכ"ל המועצה  .5

 באוצר
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לפי   5%תוספת  כ"ל המועצה: הוחלט לאשר פה אחד עדכון חוזה מנהחלטה

 ע"פ חוזר  הממונה על השכר באוצר –שכר מנכ"ל  100%

 

 

ע"פ חוזר  הממונה על  –אישור עדכון חוזה מבקרת המועצה  .6

 השכר באוצר.

 

 5%תוספת -עדכון חוזה מבקרת המועצה את הוחלט לאשר פה אחד  : החלטה

 רע"פ חוזר  הממונה על השכר באוצ –משכר מנכ"ל  90%לפי 

 

וועדים מקומיים לשנת   .7  2018אישור תקציבי 

 

וועדים מקומיים את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה  אישור תקציבי 

 לפי הפירוט כדלהלן: 2018לשנת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

₪  1,726,226של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב בית חשמונאי לשנת  – בית חשמונאי
 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.

₪  481,000של  בסך 2018תקציב בית עוזיאל לשנת  הוחלט פה אחד לאשר את –בית עוזיאל
 ולהסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.

ולהסמיכו לבצע את ₪  1,061,403של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב גזר לשנת  –גזר 
 הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 

 למ"ר מגורים ₪  14.08בסך של  2018אחד את צו המיסים לשנת הוחלט לאשר פה  – גני הדר

 כפי שאושר בתקנות.

להסמיכו ₪ ,  911,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב גני יוחנן לשנת  – גני יוחנן
גבייה ולאכוף הגביה וכן להסמיכו לבצע  לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע

 שמירה ע"פ חוק.

להסמיכו לבצע ₪ ,  787,264של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב חולדה  לשנת  –חולדה 
את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף  הגביה, וכן הוחלט לאשר את צו 

 שאושר בתקנות.  כפי 10.73בסך של  2018המיסים לשנת 

ולהסמיכו ₪  831,720של  בסך 2018יד רמב"ם לשנת הוחלט פה אחד לאשר את תקציב  – יד רמב"ם
 לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.
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 אישור גביית מיסי ועד ע"י המועצה עבור מושב פתחיה  .8

 

ית מיסי ועד ע"י המועצה עבור אישור גביאת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

וכן הוחלט לאשר ולהסמיך את לועד המקומי משמר  מושב פתחיה

 דוד לגבות בעצמו את מיסי הועד.

 

ולהסמיכו לבצע ₪  1,168,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב ישרש לשנת  – ישרש
 את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב וכן להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

להסמיכו ₪ ,  2,799,822של  בסך 2018ציב כפר בילו  לשנת הוחלט פה אחד לאשר את תק –כפר בילו 
גבייה ולאכוף  הגביה וכן להסמיכו לבצע  לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע

 שמירה ע"פ חוק.

₪ ,  1,022,000של  בסך 2018נון  לשנת -הוחלט פה אחד לאשר את תקציב כפר בן –נון -כפר בן
ות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף  הגביה  וכן להסמיכו לבצע את הפעול

 להסמיכו לבצע שמירה ע"פ חוק.

₪ , 1,083,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב כפר שמואל  לשנת  –כפר שמואל 
 להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף  הגביה. 

ולהסמיכו לבצע ₪  935,000של  בסך 2018ט פה אחד לאשר את תקציב מצליח לשנת הוחל – מצליח
כפי  13.10בסך של  2018את צו המיסים לשנת  את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, וכן הוחלט לאשר

 שאושר בתקנות.

₪  469,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב משמר איילון לשנת  – משמר איילון
 2018לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב , וכן הוחלט לאשר את צו המיסים לשנת  ולהסמיכו

 כפי שאושר בתקנות. 13.86בסך של 

₪ ,  1,125,004של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב משמר דוד לשנת  – משמר דוד
וכן להסמיכו  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף הגביה

 לבצע שמירה ע"פ חוק.

₪ , 1,910,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב נוף איילון  לשנת  –נוף איילון 
 גבייה ולאכוף  הגביה.  להסמיכו לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע 

ולהסמיכו לבצע ₪  734,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב עזריה  לשנת  – עזריה
 את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.

ולהסמיכו לבצע ₪  744,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב פתחיה לשנת  – פתחיה
 את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב.

₪ ,  752,748של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב רמות מאיר  לשנת  –רמות מאיר 
 גבייה ולאכוף  הגביה.  פעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצעלהסמיכו לבצע את ה

להסמיכו ₪ ,  935,000של  בסך 2018הוחלט פה אחד לאשר את תקציב שעלבים  לשנת  –שעלבים 
 לבצע את הפעולות ע"פ הרשום בתקציב, להסמיכו לבצע גבייה ולאכוף  הגביה.

 


