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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

על סדר היום:
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

.1

מידע.

מר פטר וייס :

שלום לכולם  ,מאחר ועדיין לא הגיעו כל החברים

שהיו צריכים להגיע ,אז נתחיל עם סעיף מידע .לאחר מאמצים רבים
ומתמשכים מצד המועצה במסגרת ועדת התנגדויות של הוועדה המחוזית ,
התבשרנו סופית על אישור חיבור כביש יציץ לצומת הכניסה לנען .מודה לכל
אלה שדחפו לקידום הנושא .בתי ספר -

מר חיים אלקובי :

עד נען?

מר פטר וייס :

עד נען.

מר חיים אלקובי :

זה שינוי .

מר פטר וייס :

כן .ההיא מהיישוב שלך ,אמרתי לה' :תגידי תודה'.

'לא ,עד שלא יהיה כביש ,אין תודה '.בתי ספר – בשעה טובה נחנך בניין
המנהלה בבית הספר שחקים ,הכולל חדר מורים ,מבנה ,מזכירות ,וחדרי צוות.
אנחנו בשלב האחרון של מכרז לבינוי בתיכון איתן הכולל חדרי מדע ים ,ספרייה
מרכזית ,קפטריה ו  17 -כיתות לימוד .תכנית מתאר של המועצה – המועצה
מתחילה בימים אלה סבב נוסף של מפגשים עם הנהגות היישובים ,על מנת
להציג בפני היישובים את החלופות והמשמעויות לקידום התוכנית המקומית
הכוללת ,בהתבסס על שיתוף הציבור שערכנו והתייחסויות שעלו מהמפגשים
הראשונים .האירועים – את צעדת הרצל המסורתית נקיים ב  . 17.3.18 -טור גזר
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

יתקיים גם השנה בחול המועד פסח לאור ההצלחה בשנה שעברה .פרויקט
מוצ"ש תרבות ממשיך אחת לחודשיים ,ואני ממליץ לקחת חלק בתוכנית גזרת
המומחים המשלבת הרצאות וסדנאות בנושא אקטואליה ותרבות .דרך אגב
מעט מאוד חברי מועצה משתתפים וחבל .מועדון נשים תרבותי כפרי צובר
תאוצה ומרחיב פעילותו בהשקעה משמעותית מצד המועצה ובהובלת היועצת
לקידום מעמד האישה ,כדאי להתעדכן ולהצטרף .התייעלות אנרגטית – השקנו
תכנית להתייעלות אנרגטית כולל תכנון פרויקט פיילוט להצבת מערכות פוטו
וולטאיות על גגות המועצה ,התקנה מערכות חסכוניות גם במוסדות חינוך,
פעולת ההסברה וההדרכה לעובדים ולתושבים ועוד .מלגות ותמיכות – ניתן
להגיש מלגות באמצעות מלגה בקליק ישירות מהטלפון הנייד וכן תמיכות
לעמותות הספורט .יש לבצע את ההגשה עד סוף החודש על פ י הפרסומים.
השירות הפסיכולוגי ומשכל יצאו בשירותים חדשים ומסובסדים מצד המועצה,
בדגש על שירותים ייחודיים להורים הצעירים ולילדים בגיל הרך ,מומלך
לעקוב אחר פרסומי המועצה .יש פה הורים לגיל הרך פה בסביבה?

מר חיים אלקובי :

סבים וסבתות.

מר דוד גמליאל :

למה ניס ים.

מר ניסים מימון :

פטר היית עסוק בקריאה כשאמרתי שלום ,לא שמת

לב.

מר פטר וייס :

אהלן ניסים הגעת? מה תרמת במרכז הרוחני עכשיו?

באת באיחור .סעיף . 2
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר חיים אלקובי :

סליחה ,סיימת עם המידע אפשר להגיד הערה?

מר פטר וייס :

כן.

מר חיים אלקובי :

אני רוצה לבקש בבקשה שבהתכנסות בנושא תכנית

המתאר שיזמינו לכל ישיבה את נציג יישוב המועצה.

מר אריאל הילדסהיימר  :כך ביקש פטר כך יהיה.

מר פטר וייס :

איך אומרים? קלעתי לדעת גדולים או חכמים או

שניהם גם יחד.

מר ניסים מימון :

.2

לדעת גדולים ,לדעת גדולים.

אישור פרוטו קולי מליאה מס'  576ו . 577 -

מר פטר וייס :

אישור פרוטוקולי מליאה מספר  576ו  . 577 -יש

הערות?

מר דוד גמליאל :

אני רוצה לפני ההערות להוסיף עדכון .מושב סתריה

בפרוטוקול היה רשום ש הישוב לא שומר ,בפועל הוא שומר ,יש לו אישור
ממ שרד הפנים לשמור ,יש ל ישוב תעריף ,ובתקצ יב שלו רשום שהוא שומר .אז
אנחנו מבקשים לעדכן את הפרוטוקול על ידי זה שאנחנו נאשר את השמירה
בישוב ו נסמיך הישוב לשמור על פי הכללים .
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר רמי רוזן :

אני אמרתי שאני לא מבין למה זה -

מר דוד גמליאל :

לא ,אז זה התיקון.

מר פטר וייס :

יש הערות לפרוטוקולים?

מר ד וד גמליאל :

עם התיקון.

מר אריאל הילדסהיימר  :זה יירשם בפרוטוקול.

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר רמי רוזן :

בפרוטוקולים יש לי הערה אחת שאני אומר אותה כל

הזמן ,אני חושב שצריכים לעבוד על זה שהווטרינר ,יהיה פה וטרינר במשרה
מלאה ל  25 -יישובים לא  1/3או  1/2משרה ,אני אמשיך להגיד את זה כל הזמן -

מר פטר וייס :

כמו קאטו הזקן.

מר רמי רוזן :

אני יכול להגיד עוד דבר אחד ,שלאור מה שאני רואה

והעבודה הקשה של כרמית ברישוי עסקים ,מה שאני רואה שמה ,אני חושב
שצריך גם לתגבר את מחלקת רישוי עסקים בעוד כוח אדם ,תודה רבה.

מר פטר וייס :

תודה רמי.

7

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר רמי רוזן :

בבקשה.

מר פטר וייס :

אני מודה לך מאוד.

מר רמי רוזן :

בבקשה.

מר פטר וייס :

ובנסיבות אלה ,אם הייתי עכשיו דן על תקציב ,אני

בדרך כלל מאוד גמיש בתקציב ,רק אני רוצה לקבל מאיפה לקחת במקום מה
לתת ,וזה אתה לא יודע להגיד לי.

מר רמי רוזן :

אני לא קיבלתי שום -

מר פטר וייס :

בסדר ,אני מאוד מעריך את ההערות שלך -

מר רמי רוזן :

שום אפשרות לשבת ולחשוב ביחד עם אנשים

שבודקים את התקציב מאיפה לקחת את זה ,חוץ מזה אני לא יודע אם לקחת,
צריך למצוא מקורות נוספים.

מר פטר וייס :

כן ,אזור ת עשייה ,נו ...מי בעד אישור הפרוטוקולים?

מר רמי רוזן :

אזור התעשייה זה רעיון לא רע.

מר פטר וייס :

מה?

מר רמי רוזן :

זה רעיון לא רע אזור תעשיה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר פטר וייס :

נכון .מי בעד? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקולי מליאה מס'  576ו  , 577 -כולל
עדכ ון אישור השמירה במושב סתריה.

.3

אישור תב"רים.

מר פטר וייס :

 3אישור תב"רים.

מר דוד גמליאל :

חברים ,לכולם יש את הפרוטוקולים העניין עבר

בוועדת כספים .אני ברשותכם מקריא -

מר ניסים מימון :

איזה עמוד?

מר דוד גמליאל :

את פרק א' ופרק ב' ,אין עמודים פה ,זה הפרוטוקול

של ועדת כספים .פרק א' תב"רים חדשים ,כפי שאתם מכירים את הנוהל שלנו,
מגרשי שחבק  2מגרשים במימון קרן המתקנים וקרנות הרשות .₪ 1,462,962
שחבק אם אתם רוצים לדעת את פירוש המילה זה שחק בקטנה .

גב' רוית יצחקי  -חלוץ :

אף אחד לא ידע מה זה.

מר דוד גמליאל :

הנה את רואה עכשיו גיליתי לכם .הסדרת מסוף

היסעים בקריית חינוך שעלבים  .₪ 1,731,651ביצוע הסדרי בטיחות נוף איילון
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

כניסה להרחבה ב' צמוד לקריית חינוך שעלבים  .₪ 448,263מיזמים חינוכיים
סביבתיים במוסדות חינוך  ₪ 240,000מימון  50%נשר  50%קרנות הרשות.
אלה תב"רים חד שים.

גב' רוית יצחקי  -חלוץ :

...

מר דוד גמליאל :

כן ,זה דבר עכשיו שאנחנו הולכים לעשות.

מר פטר וייס :

יש שאלות לגבי התב"רים האלה?

מר רמי רוזן :

יש לי הרבה שאלות כן .אני למשל מתנגד ל 672 -

למגרשי שחבק האלה.

מר פטר וייס :

טוב.

מר רמי רוזן :

עכשיו תשאל אותי למה.

מר פטר וייס :

לא שואל.

מר רמי רוזן :

לא ,אבל אני רוצה להגיד.

מר פטר וייס :

אני מכבד את ההתנגדות.

מר רמי רוזן :

לא ,אני שמח .אני רוצה גם להגיד את הדברים ,אני

לא יודע מה זה קרן המתקנים לא יודע מה זה קרנות הרשות ,אני רק יודע
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

איפה הולכים למקם אותם ,ואני שואל מה עם היישובים האחרים? מה קורה
עם -

מר דוד גמליאל :

זה קריית חינוך.

מר רמי רוזן :

רק קריית חינוך?

מר דוד גמליאל :

ק.ח .זה קריית חינוך.

מר רמי רוזן :

רק בקריית החינוך?

מר דוד גמליאל :

כי זה המיקום האידאלי ,זה המשתמשים האמיתיים.

מ ר רמי רוזן :

יש עוד כמה מיקומים שאפשר לחשוב עליהם ,זה אני

מבטיח לך ,אם היו חושבים עליהם ,אני מבטיח לך שהיו עוד כמה.

מר פטר וייס :

שמעתי את ההערה ,היא מאוד פופוליסטית בתאריך

זה ,חשוב שיירשם.

מר רמי רוזן :

מספיק.

מר פטר וייס :

מי בעד אישור התב"רים שדוד הקריא?

מר רמי רוזן :

טוב ,אז אני נגד.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר פטר וייס :

מי נגד? חשוב מאוד ,אני מבסוט שאתה נגד .שיהיה

כתוב.
החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :
ועדת הכספים 1/2018
א .תב"רים חדשים
מספר
תב"ר
672

שם תב"ר
מגרשי שחבק

מקור מימון

סכום
₪
1,200,000
262,962
1,462,962

קרן המתקנים
קרנות הרשות

673

הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך
שעלבים -

1,212,156
519,495
1,731,651

משרד התחבורה
קרנות הרשות

674

ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון
כניסה להרחבה ב'

313,784
134,479
448,263

משרד התחבורה
קרנות הרשות

675

מייזמים חינוכיים סביבתיים

120,000
120,000
240,000

מפעל נשר
קרנות הרשות

הבהרות
שני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח.
שעלבים  ,ק.ח .בית חשמונאי.
מותנה באישור קרן המתקנים

צמוד ק.ח .שעלבים

היטל השבחה

מר פטר וייס :

הלאה דוד.

מר דוד גמליאל :

חבר'ה עדכ ון תב"רים קיימים ,אלו תב"רים בגדול

שאישרנו אותם ,וחל בהם שינוי בתנאי המימון.

מר ניסים מימון :

למה?

מר דוד גמליאל :

או שקיבלנו את כל הסכום או שהגדלנו מימון
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והמשרדים עכשיו הביאו אז הקטנו את המימון שלנו ,אבל אני אקריא אחד
אחד .בית כנסת יביל בכרמי יוסף ,אנ חנו סוגרים את התב"ר הזה .משרד
הדתות העביר את שיק ההשתתפות שלו ,הפרויקט נגמר כמו שהוא ולכן אנחנו
מקטינים את התב"ר .מועדון נוער גני יוחנן ,אלה תב"רים מאוד ישנים שאנחנו
החלטנו להוריד אותם .כפי שראיתם קרנות הרשות הוקטנו ב  ₪ 11,911 -ועוד
 ,₪ 727הכסף הגיע ממפעל ה פיס וקרנות הרשות .בניית גני ילדים חובה ,כפי
שראיתם אנחנו שוב מקטינים את קרנות הרשות ,כשאני אומר מקטינים זה
מחזירים לקרנות הרשות את הכסף ,וכשהכסף מגיע לקרנות הרשות אפשר
לחלק אותו מחדש לדברים חדשים .בניית גני ילדים טרום חובה ,₪ 6,591,082
פה אני מבקש לתקן טעו ת אריתמטית טעות סופר ,במקום  ₪ 5,819,288שאושר
על ידי משרד החינוך ,על ידי משרד החינוך אושר  ,₪ 5,839,169הסך הכול
נשאר אותו דבר ,פשוט האריתמטיקה לא הייתה טובה .בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה ,כפי שאתם רואים בדף השני זה הסך הכול .₪ 31,814,137
משרד החינוך העביר לנו כסף ואנחנו מקטינים את קרנות הרשות ,מחזירים את
הכסף לקרנות הרשות .כי אתם זוכרים איך בנינו ניסים את הזה ,קידמנו מימון
ועכשיו אנחנו מקבלים את הכסף אנחנו מחזירים .גן ילדים ישרש אותו דבר
 ₪ 112,890קרנות הרשות ,זה עוד פעם תב"ר לסגירה .גן ילדים כרמי יוסף
אות ו דבר ,קיבלנו ממפעל הפיס  ₪ 35,756אנחנו מחזירים את הכסף לקרנות
הרשות .סך הכול .₪ 1,380,000

גב' מיה היימן :

המועצה גם ...את הכסף.

מר דוד גמליאל :

בוודאי .כל גן ילדים ממומן על ידי משרד החינוך

ומפעל הפיס ,לפעמים אנחנו מקדמים מימון מקבלים את זה ואז.
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גב' מיה היימן :

לא ,מקדמים מימון זה בסדר ,אבל אתם מחזירים

את...

מר דוד גמליאל :

בכרמי יוסף קידמנו מימון אם את רוצה לדעת

.₪ 557,000

גב' מיה היימן :

זה לא מעניין אותי ,אני שואלת כמה כסף המועצה -

מר דוד גמליאל :

.₪ 557,000

מר יובל אנוך :

בין  ₪ 300,000ל .₪ 50 0,000 -

מר דוד גמליאל :

בכרמי יוסף עלה קצת יותר.

מר פטר וייס :

יש שאלות?

מר רמי רוזן :

רגע ,יש לי הערה ,כמה זמן קיים מועדון הנוער גני

יוחנן? מתי אושר? מתי...

מר פטר וייס :

 5שנים.

מר דוד גמליאל :

 5שנים ,זה דבר שאנחנו עכשיו רק סוגרים אותו

ברמה פ ורמלית ,מזמן כבר התקבל הכסף.

מר רמי רוזן :

כן ,ברור לי .אבל אני רוצה עוד פעם להעיר ,אני
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ראיתי את המועדון הזה ואני ראיתי מה הקימו עכשיו סתריה ,אני מציע לעשות
סיור ולגלות את ההבדלים בין אחד לשני ,ומה שהקימו אצלנו זה לא לפה ולא
לפה ,זה  80מ"ר שמתוכם חלק זה ממ"ד ו  3 -חדרי שירותים לא נשאר מקום
לעשות שום דבר בו ,ועוד עכשיו מתווכחים איתי שמה על פיתוח סביבתי על
כמה עשרות אלפי שקלים .אז אנחנו מדברים פה על סכום שהוא לפחות פי 3
בגני יוחנן ותאמינו לי אני יכול להצביע בעד כל דבר בכל יישוב ,אבל אני חושב
שאין -

מר פטר וי יס :

רמי ,רמי ,חזרת לעצמך אני רואה.

מר רמי רוזן :

שיווי משקל -

מר פטר וייס :

יש בחירות ,התחלת הא?

מר רמי רוזן :

אין שיווי משקל בהשקעות ביישובים השונים.

מר פטר וייס :

נכון.

מר רמי רוזן :

ואם מישהו יבוא לסתריה ויראה את הצופים שלנו

שיש שמה  100ילדים לפחות אם לא יותר כולל מיישובים אחרים ,איפה הם
נמצאים באיזה חדרים הם נמצאים ,ושלא קיים מועדון נוער ,ושאני אראה בגני
יוחנן מפעל הפיס ואני אשאל כבר לפני שנתיים שלוש ארבע ,למה אני לא
מקבל ,למה אי אפשר לבקש ממפעל הפיס גם לסתריה ואני מקבל תשובות לא
לעניין -
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מר פטר וייס :

אני יכול להרגיע אותך -

מר רמי רוזן :

אז אני מוחה על זה -

מר פטר וייס :

רמי ,רמי -

מר רמי רוזן :

אני מוחה על זה.

מר פטר וייס :

רמי ,כשעשו בגני יוחנן את המועדון  50%מהמועדון

זה כסף שאצלכם עשינו מדרכות ,זה אתה לא יודע.

מר רמי רוזן :

אני לא רוצה -

מר פטר וייס :

אתה לא רוצה לדעת.

מר רמי רוזן :

אני בכלל לא רוצה לדבר על מדרכות.

מר פטר וייס :

אתה גם לא רוצה מדרכות.

מר רמי רוזן :

אני לא רוצה לדבר על המדרכות.

מר פטר וייס :

לא ,אתה גם לא רוצה מדרכות.

מר רמי רוזן :

כשאני נוסע בישרש ואני נוסע בכל מיני מקומות

ואני נוסע אליי הביתה ,אז אני צריך לרדת הצידה כשעובר רכב מולי ,בחייך
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באמת.

מר פטר וייס :

גני יוחנן לא קיבלו יותר מסתריה ,סתריה מי

שהפריע לי לפני  10שנים זה אתה היית.

מר רמי רוזן :

אני הפרעתי לך אחרי  10שנים?

מר פטר וייס :

כן ,הפרעת למדרכות.

מר רמי רוזן :

אני הפרעתי לך?

מר פטר וייס :

אני זוכר.

מר רמי רוזן :

אני הפרעתי לך?

מר פטר וייס :

אתה הפרעת כן.

מר רמי רוזן :

במה הפרעתי לך?

מר פטר וייס :

אתה רוצה עכשיו לגלגל היסטוריה?

מר רמי רוזן :

אם אתה זוכר כל כך טוב ,תגיד במה.

מר פטר וייס :

עזוב ,עזוב ,עזוב.
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מר דוד גמליאל :

רמי ,למה...

מר פטר וייס :

אני אביא את ...מה עשית שם ,איך תקעת את

המדרכות.

מר רמי רוזן :

אני תקעתי את המדרכות?

מר פטר וייס :

אבל עזוב ,עזוב.

מר רמי רוזן :

אז תקשיב טוב פטר ,אני לא תקעתי ,אני ק ידמתי את

המדרכות.

מר פטר וייס :

אני שמח שחזרת להיות רמי ,הייתי מופתע ש  4 -שנים

שתקת עכשיו פתאום התעוררת לחיים .בסדר קיבלת משימה...

מר רמי רוזן :

נגמרו לי התרופות מה לעשות?

מר פטר וייס :

זה לא התרופות.

מר רמי רוזן :

הא לא?

מר פטר וייס :

זה הבחירות.

מר רמי רוזן :

הא בחירות.
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מר פטר וייס :

אתה -

מר רמי רוזן :

אני לא הולך להיבחר לרשות המועצה ואני לא הולך

להתעסק עם זה -

מר פטר וייס :

לא ,אתה רק דוחף מישהו ,זה בסדר.

מר רמי רוזן :

זה שאתה אומר את זה כל הזמן ,זה לא אומר לי

שום דבר.

מר פטר וייס :

ז ה בסדר ,זה בסדר רמי.

מר רמי רוזן :

אני מייצג את היישוב ,זה הכול.

מר פטר וייס :

זה בסדר ,תמשיך בדרכך .מי בעד אישור התב"רים

לפי הרשימה שדוד הקריא? תודה רבה .מי נגד? תרשמו נגד .יהיה לך טוב
במושב שתרצה להיבחר להיות נציג ,זה ישרת אותך.

מר רמי רוזן :

אולי.

מר פטר וייס :

סגירת תב"רים.

מר רמי רוזן :

אם אני ארצה.

מר ישראל כהן :

ככה תהיה סגן ראש מועצה אולי.
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מר ניסים מימון :

אני יכול להעיר הערה?

מר פטר וייס :

לא ,לא ,תעזוב עזוב.

מר ניסים מימון :

אבל מותר לי?

מר פטר וייס :

עזוב.

מר ניסים מימון :

א ני יכול להעיר רק דבר אחד ,באמת באמת לא

בשביל חס וחלילה לפגוע בך ,אני יודע שפטר לא שוכח ,אם הוא אומר משהו
הוא קולע בדרך כלל ,באמת באמת רמי ,יכול להיות ששכחת ,אבל בסדר לא
קרה כלום.

מר פטר וייס :

 2גני ילדים על מכה קיבלו ,זה הוא לא אומר .שום

דבר ,זה מיליון ...₪

מר רמי רוזן :

זה על פי חוק.

מר דוד גמליאל :

למה על פי חוק? המועצה תקצבה  ₪ 1,100,000על 2

גני הילדים האלה.

מר רמי רוזן :

אבל אתה לא יכול לא לבנות גני ילדים.

מר פטר וייס :

יכלו להשאיר אחד במבנה הישן.
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???:

 2 ...גנים ואת הגנים הישנים ...ואנחנ ו תיקנו כדי

שנקבל.

מר דוד גמליאל :

רמי ,יישוב סתריה הוא לא מופלה הוא אפילו

מתועדף יחסית ליישובים אחרים.

מר פטר וייס :

תעזוב אותו ,באמת חבל שהתייחסתי אליו.

(מדברים יחד)

מר רמי רוזן :

הרגיז אותי לראות את המבנה הזה -

מר פטר וייס :

תמשיך תמשיך -

מר ר מי רוזן :

ואמרו לאנשים זה...

מר פטר וייס :

לך לוועד שלכם ,לך לוועד.

מר רמי רוזן :

אני יודע ,זה מה שאמרתם לוועד ,זה מה שיש -

מר פטר וייס :

לא מה שאמרנו לו.

מר רמי רוזן :

זה מה שיש ₪ 400,000 ,או לא יהיה...

מר פטר וייס :

תירגע ,תירגע בסדר .הלאה.
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החל טה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :
ועדת הכספים 1/2018
ב .עדכון תב"רים קיימים

מספר

שם תב"ר

מקור מימון

סכום ₪

הבהרות

תב"ר
 אושר אושר -הקטנה

181

בית כנסת יביל בכרמי יוסף

200,000
364,000
()- 29,054
534,946

331

מועדון נוער גני יוחנן

389,000
687,374
495,100
()-11,911
() - 727
1,558,836

460

בניית גנ"י חובה

3,363,742
393,003
()5,951
3,750,794

 אושר אושר -הקטנה

461

בניית גנ"י טרום חובה

5,839,169
771,487
()19,881
307
6,591,082

 אושר אושר הקטנה -הגדלה

משרד החינוך
קרנות הרשות
משרד החינוך
קרנות הרשות

495

בניית מוסד חינוכי מקיף
בסתריה

 אושר6,581,997
 - 19,594,861אושר
 אושר5,637,279
 הקטנה()124,907
 הגדלה124,907
31,814,137

מפעל הפיס
משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות
משרד החינוך

 אושר אושר אושר הקטנה -הקטנה

השתתפות בעלים
משרד הדתות
השתתפות בעלים

תב"ר לסגירה

תקציב רגיל
מפעל הפיס
קרנות הרשות
מפעל הפיס
קרנות הרשות

תב"ר לסגירה

הצטיידות

משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות

תב"ר לסגירה
גני ילדים במשמר דוד ,יד
רמב"ם ,סתריה ושעלבים.
תב"ר לסגירה
גני ילדים בבית חשמונאי,
עזריה ,בן נון ,משמר דוד,
סתריה ומצליח.

תשתיות היקפיות

549

בניית גן ילדים ישרש

869,844
384,875
()112,890
1,141,829

 אושר אושר -הקטנה

משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות

634

גן ילדים כרמי יוסף

822,414
557,586
35,756
() - 35,756
1,380,000

 אושר אושר הגדלה -הקטנה

מפעל הפיס
קרנות הרשות
מפעל הפיס
קרנות הרשות
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מר דוד גמליאל :

סגירת

תב"רים

חברים,

הליך

פורמלי

תב"רים

שהסתיימו חלקם גם הקראנו אותם עכשיו ,הליך פורמלי זה הדרך לסגור
תב"רים על ידי משרד הפנים .אשרור תב"רים זה תב"רים שלא הייתה בהם
פעילות  12חודשים ,אנחנו מ בקשים לאשרר אותם ,כדי להמשיך את הפעילות
שלהם במהלך השנה הזאת .מי בעד? אם יש שאלות אני מוכן לענות.

???:

מה זה...

מר דוד גמליאל :

נשאר עוד כסף שאנחנו צריכים לגבות אותו ,כי

המועצה קידמה את התכנון ,שילמה את התכנון עדיין לא קיבלנו את הכסף,
כשנקבל את הכסף אני מניח שאנחנו נסגור אותה .זהו תאשר את ג' ו  -ד'.

מר פטר וייס :

טוב ,מי בעד אישור ג' ו  -ד? רמי אתה בעד?

מר רמי רוזן :

יש דברים שאני בעד ,אני אמרתי מה שמפריע לי אני

אהיה נגד.

מר פטר וייס :

תודה רבה ,אני אין לי בעיה ,אתה יכול לעשות מה

שאתה רוצה .חשבתי ש השתנית אבל מסתבר שלא.

מר רמי רוזן :

מה זה השתניתי? תסביר.

מר פטר וייס :

אתה לא מסוגל להשתנות.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר רמי רוזן :

יושבים פה  30אנשים ,מה זה השתניתי?

מר פטר וייס :

סעיף  4אישור תקציבי ועדים.

גב' מיה היימן :

 ...איך אתם ...זו שנה ראשונה ש -

מר פטר וייס :

מצוין ,נהדר אנשים מחייכים ,עכשיו האנשים בבית

חשמונאי ,כפר שמואל בן נון מחייכים כמו בנוף איילון או כמו בכרמי יוסף.

???:

בנוף איילון יש בריכה? לא ידעתי.

מר דוד גמליאל :

למגזר הדתי.

???:

כמו בכרמי יוסף.

מר פטר וייס :

כולם מבסוטים עכשיו.

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

ועדת כספים – 01/2018
ג .סגירת תב"רים –נכון ליום 31.12.2017
מספר

ביצוע

שם תב"ר

תב"ר
181
418
460
461
478
518

()₪
בית כנסת יביל בכרמי יוסף
חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223
בניית גנ"י חובה
בניית גנ"י טרום חובה
מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי
פיתוח כפר שמואל
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534,946
0
3,750,794
6,591,082
11,000,000
55,000

הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

600
628
641

אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש
רכישת אוטובוסים
מחשבים למוסדות חינוך

35,200
208,330
367,121

ועדת כספים –01/2018
ד .אישרור תב"רים  -נכון ליום 31.12.2017
מספר

יתרה לביצוע

שם תב"ר

תב"ר

()₪

317
417
424
490
498
517
522

פיתוח מושב מצליח
מועדון ישרש
מעגל תנועה במושב מצליח
בית כנסת במושב ישרש
תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי
פתוח כפר בן נון
פתוח סתריה

5,018
60,000
23,083
150,000
97,320
21,676
54,793

539
575

קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים
תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל
וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית

81,833
34,746

.4

הערות

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 2018

מ ר דוד גמליאל :

חברים  2תקציבים אחד גני הדר בהיקף ₪ 627,000

ערוך כמו שצריך ,אומנם הוגש באיחור דיברנו על זה ,הוא לא קיבל כסף עד
היום ,אחרי האישור שלכם הוא יקבל .פדיה  ₪ 800,000ערוך כמו שצריך .אתם
יודעים אנחנו מסמיכים את היישובים לבצע את הנושאים שקשורים בתקצי ב,
ב  2 -היישובים האלה אין שמירה ואנחנו גם מסמיכים אותם לגבות את המיסים
שלהם ,את המיסים המקומיים.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר משה סויסה :

אם המועצה גובה בשם היישוב כמה אחוזים -

מר דוד גמליאל :

.7%

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר ישראל כהן :

מה אתה עושה את עצמ ך לא יודע סויסה?

מר פטר וייס :

תודה רבה ,נפגש בשמחות.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב גני הדר על סך  ₪ 627,000וכ ן
תקציב של פדיה על סך  ₪ 800,000ו להסמיכם לבצע הנושאים הר שומים
בתקציב וכן להסמיכם לגבות ארנונה בישוב.

_________________
פטר וייס

______________________
מר אריאל הילדסהיימר

ראש המועצה

מנכ"ל המועצה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

קובץ החלטות

.2

אישור פרוטוקולי מליאה מס'  576ו . 577 -

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקולי מליאה מס'  576ו  , 577 -כולל
אישור השמירה במושב סתריה.

.3

אישור ת ב"רים.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :
ועדת הכספים 1/2018
א .תב"רים חדשים
מספר
תב"ר
672

שם תב"ר
מגרשי שחבק

מקור מימון

סכום
₪
1,200,000
262,962
1,462,962

קרן המתקנים
קרנות הרשות

673

הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך
שעלבים -

1,212,156
519,495
1,731,651

משרד התחבורה
קרנות הרשות

674

ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון
כניסה להרחבה ב'

313,784
134,479
448,263

משרד התחבורה
קרנות הרשות

675

מייזמים חינוכיים סביבתיים

120,000
120,000
240,000

מפעל נשר
קרנות הרשות
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הבהרות
שני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח.
שעלבים  ,ק.ח .בית חשמונאי.
מותנה באישור קרן המתקנים

צמוד ק.ח .שעלבים

היטל השבחה

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות את התב"רים כלהלן- :
ועדת הכספים 1/2018
ב .עדכון תב"רים קיימים

מספר

שם תב"ר

מקור מימון

סכום ₪

הבהרות

תב"ר
 אושר אושר -הקטנה

181

בית כנסת יביל בכרמי יוסף

200,000
364,000
()- 29,054
534,946

331

מועדון נוער גני יוחנן

389,000
687,374
495,100
()-11,911
() - 727
1,558,836

460

בניית גנ"י חובה

3,363,742
393,003
()5,951
3,750,794

 אושר אושר -הקטנה

461

בניית גנ"י טרום חובה

5,839,169
771,487
()19,881
307
6,591,082

 אושר אושר הקטנה -הגדלה

משרד החינוך
קרנות הרשות
משרד החינוך
קרנות הרשות

495

בניית מוסד חינוכי מקיף
בסתריה

 אושר6,581,997
 - 19,594,861אושר
 אושר5,637,279
 הקטנה()124,907
 הגדלה124,907
31,814,137

מפעל הפיס
משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות
משרד החינוך

 אושר אושר אושר הקטנה -הקטנה

השתתפות בעלים
משרד הדתות
השתתפות בעלים

תב"ר לסגירה

תקציב רגיל
מפעל הפיס
קרנות הרשות
מפעל הפיס
קרנות הרשות

תב"ר לסגירה

הצטיידות

משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות

תב"ר לסגירה
גני ילדים במשמר דוד ,יד
רמב"ם ,סתריה ושעלבים.
תב"ר לסגירה
גני ילדים בבית חשמונאי,
עזריה ,בן נון ,משמר דוד,
סתריה ומצליח.

תשתיות היקפיות

549

בניית גן ילדים ישרש

869,844
384,875
()112,890
1,141,829

 אושר אושר -הקטנה

משרד החינוך
קרנות הרשות
קרנות הרשות

634

גן ילדים כרמי יוסף

822,414
557,586
35,756
() - 35,756
1,380,000

 אושר אושר הגדלה -הקטנה

מפעל הפיס
קרנות הרשות
מפעל הפיס
קרנות הרשות

28

תב"ר לסגירה

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

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

ועדת כספים – 01/2018
ג .סגירת תב"רים –נכון ליום 31.12.2017
מספר

ביצוע

שם תב"ר

תב"ר
181
418
460
461
478
518
600
628
641

הערות

()₪
בית כנסת יביל בכרמי יוסף
חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223
בניית גנ"י חובה
בניית גנ"י טרום חובה
מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי
פיתוח כפר שמואל
אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש
רכישת אוטובוסים
מחשבים למוסדות חינוך

534,946
0
3,750,794
6,591,082
11,000,000
55,000
35,200
208,330
367,121

ועדת כספים –01/2018
ד .אישרור תב"רים  -נכון ליום 31.12.2017
מספר

יתרה לביצוע

שם תב"ר

()₪

תב"ר
317
417
424
490
498
517
522

פיתוח מושב מצליח
מועדון ישרש
מעגל תנועה במושב מצליח
בית כנסת במושב ישרש
תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי
פתוח כפר בן נון
פתוח סתריה

5,018
60,000
23,083
150,000
97,320
21,676
54,793

539
575

קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים
תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל
וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית

81,833
34,746
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הערות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,578מיום ראשון11.02.2018 ,

.4

אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 2018

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב גני הדר על סך  ₪ 627,000וכ ן
תקציב של פדיה על סך ₪ 800,000

ולהסמיכם לבצע הנושאים הר שומים

בתקציב וכן להסמיכם לגבות ארנונה בישוב.
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