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 גזרמועצה אזורית 
 494מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 21.70.1779, טתשס" תמוזב 'כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 

 חבר מועצה -   חגי דבירמר     
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -   פלג יהואמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  יוסף אברמוביץמר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דוד כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 מועצהחבר  -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 

 חבר מועצה -   שי אגמוןמר     
 

 
 חבר מועצה -   ניב יוסיפוןמר   :חסרים

 מועצה תחבר -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 ר מועצהחב -   דן שושנימר 
 מועצה תחבר -  מאיה הימן גב'

  חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 

 
  

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד   נוכחים:
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
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 חיים כהן נסיעה לגרמניה. –אישור אש"ל חו"ל  .6

 זהבה חג'בי. –יציאה לפנסיה  .5

 אורי שמחה. –אישור חוזה העסקה  .8
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 קובץ החלטות

 הוספת תב"רים לסדר היום )מחוץ לסדר היום(. 

 

 הוספת תב"רים לסדר היום.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 .330אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

 בכפוף להערתו של מר דוד גמליאל 494פרוטוקול  את: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 שובים. מינוי חברי ועדת ביקורת ביי .0

 

שיץ, לבנה בר ומוני כהן כחברי ועדת ניהודה אייב מינוי פה אחד את: הוחלט לאשר החלטה

 ביקורת בישוב משמר איילון.

נקר שרה, דיאז מיגל וגפני אבינועם כחברי ועדת מינוי פה אחד את : הוחלט לאשר החלטה

 ביקורת בישוב משמר דוד.

כחברי ועדת  ןון, דני חביביאן ושמשון ביתתי כחלממינוי פה אחד את : הוחלט לאשר החלטה

 ביקורת בישוב פתחיה.

 

 אישור תב"רים. .3

 

 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

 הערות מקור מימון סכום נושא 

 ₪ 13,717 הקמת מרכז הפעלה  2
 

תב"ר מס'  היטל השבחה
הקטנת  137

מימון משרד 
 הביטחון

 ₪ 133,333 כבישים ומדרכות בכפר בילו 1
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 משרד הפנים
 השתתפות בעלים

תב"ר מס' 
177 

שינוי שם 
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 התב"ר 
 ₪ 7,683.36 7335סימון והתקני כבישים   4

 
תב"ר מס'  היטל השבחה

187 
הקטנת 
תקציב 

השתתפות 
 בעלים

4 
 

 ₪ 633,333 שינויים והתאמות במוסדות חינוך מ"מ איילון 
633,333 ₪ 

1,733,333 ₪ 
 

 משרד החינוך 
 נוך משרד החי

עדכון תב"ר 
תוספת  770

השתתפות 
משרד 
 החינוך

 

 9002ג. אישרור תב"רים לשנת 

 

מס' 

 תב"ר

 מקור מימון סה"כ ביצוע תקציב התב"ר נושא              

 ₪ 833,333 תכנון ופיתוח בן נון 1
 

33,783 ₪ 
 

 היטל השבחה

 ₪ 00,333 פיתוח בית עוזיאל 86
 

00,333 ₪ 
 

 היטל השבחה

 ₪ 08,333 ד רמב"םפיתוח י 89
 

08,333 ₪ 
 

 היטל השבחה

 ₪ 57,333 פיתוח בן נון 07
 

10,306 ₪ 
 

 היטל השבחה

 ₪ 573,333 תוספת למבנה המועצה  01
 

336,176 ₪ 
 

היטל השבחה + 
 מ.הפנים

 ₪ 53,333 פיתוח כפר בילו 64
 

03,013 ₪ 
 

 היטל השבחה
 

הסדרת מסוף קרית חינוך  214
 סתריה

663,333 ₪ 
 

188,736 ₪ 
 

היטל השבחה + 
 מ.התחבורה

 ₪ 733,333 בן נון כבישים ומדרכות 257 
 

733,333 ₪ 
 

 בעלים + מ.פנים

 ₪ 30,533 7335סולר למקוואות  294
 

17,336 ₪ 
 

 משרד הדתות

 ₪ 133,333 עזריה כבישים ומדרכות 147
 

133,333 ₪ 
 

 בעלים + מ.הפנים

 ₪ 133,333 ישרש תאורה  144
 

133,333 ₪ 
 

 בעלים + מ.הפנים

 ₪ 733,333 כרמי יוסף כבישים ומדרכות 145
 

733,333 ₪ 
 

 בעלים+ מ.פנים

 ₪ 173,333 גני הדר תשתיות כללי 148
 

173,333 ₪ 
 

 בעלים + מ.פנים

 ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר כפר בילו 149
 

57,333 ₪ 
 

משרד החקלאות 
 ופיתוח הכפר
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 ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר גני יוחנן 157
 

57,333 ₪ 
 

משרד החקלאות 
 ופיתוח הכפר

 ₪ 57,333 תוכנית אב ומתאר  נען 152
 

57,333 ₪ 
 

משרד החקלאות 
 ופיתוח הכפר

 ₪ 83,333 תכנון מרכז מבקרים בשעלבים 151
 

83,333 ₪ 
 

משרד החלקאות 
 ופיתוח הכפר

 ₪ 5,687,733 פיתוח קרית חינוך סתריה 900
 

5,017,737 ₪ 
 

 היטל השבחה

 
 

 9002סגירת תב"רים לשנת  ד.
 

מס' 

 תב"ר

 הערות ביצוע תקציב  נושא              

 ₪ 763,333 פיתוח מושב פדיה  24
 

763,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

מועדון בקרית חינוך  12
 שעלבים

1,761,333 ₪ 
 

1,761,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

קידום תכנון פרויקטים   218
 בישובים 

003,333 ₪ 
 

003,333 ₪ 
 

 ביצועסיום 

 ₪ 733,333 שיקום שוליים בישוב 244
 

733,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

כפר שמואל כבישים  245
 ומדרכות

733,333 ₪ 
 

733,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

שיקום מגרש  –גני יוחנן  254
 ספורט

733,333 ₪ 
 

733,338 ₪ 
 

 

 סיום ביצוע

רמות מאיר פיתוח כבישים  255
 ומדרכות

353,333 ₪ 
 

353,333 ₪ 
 

 ביצוע סיום

 ₪ 033,333 דרך ביטחון שעלבים 261
 

033,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

 ₪ 176,333 7338בטיחות בדרכים  116
 

176,333 ₪ 
 

 סיום ביצוע

הסדרת נגישות עבור  119
 הנגשת גן לליקוי שמיעה

70,333 ₪ 
 

13,833 ₪ 
 

 סיום ביצוע

מבנים יבילים ביה"ס  7 146
 אזורי  הרצוג

133,333 ₪ 
 

183,333.75 ₪ 
 

 סיום ביצוע

רכישת מחשבים לביה"ס  159
 הרצוג

130,333  ₪ 
 

30,750 ₪ 
 

 סיום ביצוע

רכישת מחשבים לביה"ס  187
 מ"מ איילון

33,163 ₪ 
 

03,356 ₪ 
 

 סיום ביצוע

רכישת מחשבים לביה"ס  182
 מ"מ שדות

37,683 ₪ 
 

86,613 ₪ 
 

 סיום ביצוע

רכישת מחשבים לביה"ס  181
 גוונים 

13,573 ₪ 
 

10,035 ₪ 
 

 סיום ביצוע
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רכישת מחשבים לביה"ס  184
 שלהבת בנות

55,783 ₪ 
 

63,378 ₪ 
 

 סיום ביצוע

 ₪ 73,333 7338בטיחות בדרכים  180
 

70,718.73 ₪ 
 

 סיום ביצוע

 
 

 9002ה. העברת יתרות תב"רים לקל"פ 
 

מס' 

 תב"ר

 יתרה לקל"פ תקציב  נושא              

 ₪ 3,133,003 וך הקמת מבני חינוך קרית החינ 84
 

183,337.07 ₪ 
 

 ₪ 18,333 קורסים והשתלמויות באיכות הסביבה 126
 

3,577 ₪ 
 

 ₪ 73,333 מכלי מים  13רכש  189
 

13,378 ₪ 
ההוצאות נרשמו בשנה 
 קודמת בתקציב הרגיל

    
    

 

 את התב"רים כמפורט לעיל.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תקציבי ועדים.  .7

 

, צו מיסים ₪ 962,209את תקציב ועד בית חשמונאי על סך : הוחלט לאשר פה אחד טההחל

 למטר מגורים ולהסמיך את הוועד המקומי  לבצע פעולות. ₪ 9.52-ע"ס 

 

במקום  ₪ 1,074,941: כפר בילוברוב קולות את עדכון תקציב ועד : הוחלט לאשר החלטה

1,898,687 ₪ . 

 מר יוסי כחלון – 2 נמנע:

 

שח   442,777ברוב קולות את עדכון תקציב ועד פתחיה בסך של : הוחלט לאשר החלטה

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. ₪ 25-ל ₪ 9.44-והעלאת מטר מרובע מגורים מ
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 מר עצמון יניב ומר אבנר בן משה – 1נמנעים: 

 

 חיים כהן נסיעה לגרמניה. –אישור אש"ל חו"ל  .6

 

 ל חו"ל לחיים כהן עבור נסיעה לגרמניה.אש"ברוב קולות : הוחלט לאשר החלטה

 מר עצמון יניב, מר יששכר אורן ומר יוסף אברמוביץ. -4נמנעים: 

 

 זהבה חג'בי. –יציאה לפנסיה  .5

 

 את יציאתה של גב' זהבה חג'בי לפנסיה.: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אורי שמחה. –אישור חוזה העסקה  .8

 

 משכר בכירים 41.5%לאורי שמחה לפי סקה חוזה הע: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 

 

 


