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 גזרמועצה אזורית 
 945מליאה מן המניין מס' שיבת י

 4..310.400, טתשס" כ"ד באלול, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -   ןוניב יוסיפמר 
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 מועצה תחבר -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  ישראל פרץ מר

 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דוד כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
  חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 חבר מועצה -   שי אגמוןמר      
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יוסף אברמוביץמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 

 
 חבר מועצה -   פלג יהואמר   :חסרים

 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   שושנידן מר 
 מועצה תחבר -  מאיה הימן גב'

 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  יששכר אורןמר 

 
  

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד   נוכחים:
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 יו"ר ועד גני הדר -  סקיימשה קלמר    
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 9499אישור פרוטוקול מליאה מס'  79

 יובל אנוך9  –מינוי רכז נגישות  09

 ארץ אהבתי9 –אישור הצטרפות לעמותה לשמירה על שטחים פתוחים  99

 ביטול מכרזים: שירותי טיאוט כבישים9 שיקום מכון לשאיבה ביוב נוף איילון9 79

 אישור אמנת ערים תאומות: ארנשטיין גרמניה9  69

 תב"רים9 אישור  59

 9₪ מיליון  7אישור הלוואת פיתוח ע"ס  89

 73349אישור עדכון תקציב המועצה  49

   סדר היום:ל תוספת

 9ליוודיציאת משלחת מהמועצה לעיר התאומה  339
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 קובץ החלטות

 :לסדר היום תוספתברוב קולות לאשר  : הוחלט החלטה

 .ליוודיציאת משלחת מהמועצה לעיר התאומה 

 עצמון יניב מר – 3 :מנענ

 

 .949אישור פרוטוקול מליאה מס'  .0

 

 . 949פה אחד את פרוטוקול המליאה מספר לאשר  : הוחלט החלטה

 

 יובל אנוך.  –מינוי רכז נגישות  .1

 

 פה אחד את מינויו של מר יובל אנוך כרכז נגישות. לאשר  : הוחלט החלטה

 

 רץ אהבתי.א –אישור הצטרפות לעמותה לשמירה על שטחים פתוחים  .9

 

ארץ  –הצטרפות לעמותה לשמירה על שטחים פתוחים  פה אחדלאשר  : הוחלט החלטה

 אהבתי.

 

 ביטול מכרזים: שירותי טיאוט כבישים. שיקום מכון לשאיבה ביוב נוף איילון. .5

 

 מכרזים: הביטול פה אחד את לאשר  : הוחלט החלטה

 שירותי טיאוט כבישים. א.  

 שיקום מכון לשאיבה ביוב נוף איילון.ב.  

 

 אישור אמנת ערים תאומות: ארנשטיין גרמניה.  .6

 

 ארנשטיין גרמניה.  עם אמנת ערים תאומותפה אחד את לאשר  : הוחלט החלטה
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 אישור תב"רים.  .7

 תב"רים חדשים .א
 

 הערות מקור מימון סכום נושא 

 ₪ 390,633 אופק חדש ביה"ס שדות איילון 3
 

  החינוךמשרד 

 ₪ 338,933 אופק חדש ביה"ס גוונים  0
 

  משרד החינוך

 ₪ 79,733 אופק חדש ביה"ס שלהבת בנים 1
 

  משרד החינוך

 ₪ 73,307 סימון כבישים והתקני בטיחות  9
73,430 ₪ 
50,397 ₪ 

 

 מענק מ9התחבורה
 קרנות הרשות 

 

 ₪ 73,333 גנ"י חובה נוף איילון 5
 

הקטנת  קרנות הרשות
יתוח תב"ר פ

שעלבים מס' 
 ₪ 733,333 ספריה לביה"ס שלהבת והאולפנא 6 783

 

התקבלה  קרנות הרשות
תרומה בסך 

 333,333$של 

 73,333₪ מבנה יביל ביה"ס הרצוג 7
73,333 ₪ 

333,333 ₪ 
 

 מוא"ז עמק לוד
 קרנות הרשות

השתתפות 
 לברנקו וייס

 

 עיל. שצויינו להתב"רים כפי  7פה אחד את לאשר  : הוחלט החלטה
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 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

 הערות מקור מימון סכום נושא 

 ₪ 7,465,998 כיתות  37שלהבת בנים  3
777,377 ₪ 

6,777,633 ₪ 
 

 משרד החינוך
 משרד החינוך

תוספת 
 לתב"ר

 758מס' 
בנית ביה"ס 

 שלהבת 
 ₪ 833,333 כפר בילו בניית פעוטון וגנון בישוב 0

 
ביטול תב"ר  

 776מס' 
והעברת 

מימון ה
לתב"ר מס' 

343 
 ₪ 7,333,333 תוספת למבנה בית המועצה 1

7,333,333 ₪ 
9,333,333 ₪ 

 

 קרנות הרשות 
 הלוואת פיתוח

תוספת 
לתב"ר קיים 

 57מס' 

9 
 

 ₪ 03,333 מבנים יבילים לביה"ס שדות איילון 
 

תוספת  קרנות הרשות 
לתב"ר קיים 
 בעבור פיתוח

 ₪ 79,957 תוספת כיתות ביה"ס גוונים  5
 

 

 ציוד וריהוט מפעל הפיס 

 

 פה אחד את עדכון התב"רים כפי שצויינו לעיל. לאשר  : הוחלט החלטה

 

 ₪. מיליון  0אישור הלוואת פיתוח ע"ס  .8

 

 ₪. מיליון  0הלוואת פיתוח על סך ברוב קולות לאשר  : הוחלט החלטה

 מר עצמון יניב – 3 :מנענ

 

 .0004אישור עדכון תקציב המועצה  .4
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בסך של  0004את עדכון תקציב המועצה לשנת ברוב קולות לאשר  : הוחלט החלטה

 וכן את אישור מסגרת כוח האדם הנלווית. ₪  330,953,000

 מר עצמון יניב – 3 נגד:

 

 )תוספת לסדר היום(9 ליוודמשלחת מהמועצה לעיר התאומה  יציאת .30

 

 09-לאוקטובר עד ה 38כים בתארייציאת המשלחת פה אחד את לאשר  : הוחלט החלטה

 . ליוודמהמועצה לעיר התאומה לאוקטובר, 

 חברי המשלחת:

או עובד  יו"ר הוועדה לחינוך ,מר דוד גמליאל ,גב' חנה לוי ,פרופ' חיים כהן ,פטר וייסמר 

 מר דוד ליישמן. ,הפסל מר גדי פרימן מח' חינוך,

 ₪.  60,000תקציב מוערך: 

 


