
 י"א כסלו, תשפ"ב 
 2021נובמבר,  15 

סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכ ספים 
באמצעות  ה"זום"  15.11.21הישיבות התקיימו ביום 

 רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, עמיר כהן, חיה לזר נטקין, רן שדה, ישראל פרץ, :נוכחים
 נריה הרואה, איתי שייביץ, נעמה מאירי מקוב 

עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ענת אוזן : משתתפים

ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן  :חסרים

: כספים

תב"רים לאישור: .1

ידלין במסגרת  :  רותם  ישראל.  מקרקעי  רשות  של  פתוחים  שטחים  לפיתוח  הקרן  של  קורא  בקול  זכתה  המועצה 
הפרוייקט ביצענו פיתוח בעיינות גיבתון  ותל מלוט: הסדרת שבילי גישה בתל מלוט, תצפית תל מלוט, הסדרת ניקוזים  
ודרכי גישה,    הקמת גשר צף .  בשלב ב' יושלם השביל הצף ויוקם  מגדל תצפית על  העיינות.  עלות המשך הפרוייקט הינו  

 א"ש השתתפות הרשות.   200 -א"ש תמיכה מהקרן ו 500א"ש, שמתוכם  750

מאיר רמות  אתגרי  הינם  שימוש  :  פארק  לפרוייקט  המימון  מקורות  במושב,  אתגרי  פארק  מקים  מאיר  רמות  מושב 
  א"ש נוספים שהמושב העביר  למועצה.  על הסכום הנ"ל נדרש  אישור  לקליטת כספי המושב בתב"ר  200  -ובכספי תב"ר  

 .פיתוח יישובים

 השבת סכום ההלוואה שניתנה לקרן ע"י קרנות הרשות.החלפת שעוני מים בית חשמונאי:

מספר 

תב"ר

 תקציב קודם שם תב"ר  

)₪(

הגדלה

הקטנה

תקציב מבוקש 

)₪(
הבהרותמקור מימון

תקציב רגיל2,500,0002,500,000

קרנות הרשות5,369,9545,369,954

השתת' בעלים950,000200,0001,150,000

8,819,9549,019,954

רשות מקרקעי ישראל1,250,000500,0001,750,000

קרנות פיתוח250,000250,000

2,000,000

קרנות הרשות46,00046,0000

קרן שיקום צנרת144,00046,000190,000

190,000190,000

עדכון תברים

השתתפות מושב 

רמות מאיר עבור 

פרויקט אתגרי

הקרן לשמירה על 

שטחים פתוחים

700

701

תשתיות בישובים, כבישים, ניקוזים, תאורה 

ומבני ציבור

פיתוח עיינות גיבתון

החלפת שעוני מים בית חשמונאי726



                                                                                                                                       

 
 

 
 
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 
 

 : הנהלה
 
 :27 אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .1
 

 :  27סדר יום לישיבת מליאה מס' 
 

 מידע כללי.  .1
 סקירת פעילות. –אגף קהילה  .2
 . 26 -ו  25אישור פרוטוקולי מליאות מס'  .3
 הצהרת אמונים חבר מליאה חדש )מותנה באישור משרד הפנים(.  .4
 הרכב ועדת הנהלה וכספים )מותנה באישור משרד הפנים(. .5
 . 5/2012הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי חוזר מנכ"ל   .6
 אישור תב"רים.  .7
 אישור נוהל הפעלת בית העלמין המרכזי בגזר.  .8
 (. 2016 –, התשע"ז אישור הארכת תוקף חוק העזר לגזר )שירות שמירה .9

 . 2021אישורי תמיכות לעמותות ספורט לשנת  .10
 אישור נציג מועצה אזורית גזר כחבר במליאות רשויו ת ה ניקוז ירקו ן ושורק – לכיש.  .11
 אישור העסקה בעבודה נוספת.  .12

 
 
 
 
 

תברים לסגירה

מספר 

תב"ר

שם תב"ר              
 ביצוע )₪(

הערות

אשרור תב"רים  )אשרור אחרון היה ב 30.12.20(

)תברים שלא הייתה בהם פעילות במשך 12 חודשים(

מספר 

תב"ר

 יתרה לביצוע שם תב"ר 

)₪(

 הערות

         75,914מבני ציבור קי בוץ משמר דוד319

       150,000בית כנסת מוש ב ישרש - השתתפות בשיפוצים490

         36,467פיתוח נצר סר ני508

40,080         שביל אופניים589  

232,000       פיתוח כרמי יוס ף611

         14,689שיפוץ מקוואו ת 6952018

       165,000שינויים והתאמו ת במוסדות חינוך שדות איילון705

         64,525בינוי כיתות גן י לדים חולדה ויד רמבם725

        155,000סביבטבע 7752020

לסגירה          71,429סימון כבישים והתקני בטיחות ל- 7332019

503

לסגירה

4,207,106   פיתוח במועצה ובישובי המועצה646 לסגירה 

        200,412שיפוץ מקוואות 7112019

4,000,000   פיתוח במועצה ובישובי המועצה642 לסגירה 

3,100,000   פיתוח ושיפוצים במועצה ובישובי המועצה559 לסגירה 

לסגירה 8,500,000   פיתוח כללי בישובי המועצה  



                                                                                                                                       

 
 

 מבקשת להציג בפניכם שני נושאים שיועלו לאישור במליאה.  : רותם ידלין

המועצה מנהלת ומתחזקת את בית העלמין לטובת התושבים שלה. מטרת   - אישור נוהל הפעלת  בית עלמין  אזורי   •
הולמים  לנפטרים מתן שירותי קבורה  בית העלמין על מנת לאפשר  והפעלת  הינה  הסדרת סדרי הקבורה  הנוהל 
לאורך זמן תוך שמירה על עתודות קבורה בבית העלמין. בנוהל זה יוגדר מי זכאי להיקבר בבית העלמין ויוגדר מי

זכאי לרכוש קבר בעודו בחיים. 
  

 
התקיים דיון בעניין הנוהל והוחלט כי למי מחברי  הועדה שיש הערות, יעביר אותם עד מחר למועצה, על מנת שהמועצה  

תדון בהערות וזאת בכדי שהנוהל יבוא לאישור במליאה הקרובה.  
 

  ונדרש לחוקק חוק חדש  בכנסת )המועצה  31/12/21חוק השמירה אמור לפקוע בתאריך    –  אשרור חוק השמירה •
כבר חוקקה(. חקיקת החוק החדש מתעכבת בכנסת. כדי שניתן יהיה להמשיך  להפעיל את  חוק  השמירה, משרד  

הפנים מבקש שנאשרר את החוק הישן לתקופה נוספת של שנה. להרבה ישובים הארכה הזאת מאוד חשובה.  
 

 .  27 אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' :החלטה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       _____________________                            ___________________ 
  רותם ידלין                                                          כרמל טל                                 

 ראשת המועצה                                                   מנכ"לית המועצה                              
 


