
 

 גזרמועצה אזורית 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 405מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין

 0101001010, ע"אתשכ"ג בחשון , ראשוןמיום 

 

 
 

 - 30-7050705הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -
 

  



 מועצה אזורית גזר
 0732323002, ראשוןמיום , 735מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 2 
 

 

 מועצה אזורית גזר
 405מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 0101001010, ע"אתש כ"ג בחשון, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ניב יוסיפוןמר    

 חברת מועצה -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  )ג'ו( לוייוסף מר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -   דודו כהןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יששכר )איסי( אורןמר 

  
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר   :חסרים

 חבר מועצה -   דבירחגי מר 
 חבר מועצה -   יהוא פלגמר 

 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה - יוסף אברמוביץ )אברשה(מר 

 
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
  -  איתי פרסמר    
  -  רושבשרה גב'    
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   על סדר היום:

  מידע0 20

 0  730אישור פרוטוקול מליאה מס'  70

 אישור תב"רים0  00

 אישור הסכם הקמת מינהלת למתחם רג"מ0 50

 אישור ועדות ביקורת ישוביות0  70

 מינוי יועצת לענייני אזרחים ותיקים במועצה, הגב' דרורה נבון0  60

 עדכון תקציבי ועדים בישובים: כפר ביל"ו ונוף איילון0  50
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 קובץ החלטות

 העלאת סעיף מחוץ לסדר היום: : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בקשה לשינוי תחום השיפוט בגבול גני יוחנן ומזכרת בתיה0

 '110מבקשים להחזיר שטח ממזכרת בתיה לגני יוחנן, שנלקח בשנת  

 

תחום השיפוט בגבול בין גני יוחנן למזכרת בתיה0 מבקשים אישור בקשה לשינוי  80

 '0 )מחוץ לסדר היום(620להחזיר שטח ממזכרת בתיה לגני יוחנן, שנלקח בשנת 

 

 0-1חלקות  5111את הבקשה לשינוי תחום שיפוט בגוש : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

ר וייס, ואת יועצה בגבול של גני יוחנן עם מזכרת בתיה, ולהסמיך את ראש המועצה, מר פט

המשפטי, לפנות למנכ"ל משרד הפנים בבקשה להקים ועדת גבולות בנושא ולקדם את 

 הטיפול בה0

 

 0  730אישור פרוטוקול מליאה מס'  70

 

 0490/910100, מיום 400פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים0  00
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 1200201202 תב"רים לאישור ועדת כספים

  092עדכון תב"ר 
 

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 220,757 פיתוח בית חשמונאי  1

220,752 ₪ 
776,580 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים 

 

 ₪ 28,707 פיתוח חולדה 1
28,705 ₪ 
05,363 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 723,883 פיתוח יד רמב"ם 0
723,883 ₪ 
572,558 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 67,755 פיתוח כפר בילו 5
67,755 ₪ 

202,258 ₪ 
 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 088,538 פיתוח כפר בן נון 4
038,538 ₪ 
555,526 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 705,076 פיתוח כרמי יוסף  1
705,077 ₪ 
555,522 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 50,387 פיתוח מצליח 7
50,387 ₪ 
86,265 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 00,003 פיתוח משמר איילון 8
00,008 ₪ 
66,655 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 3,383 פיתוח נען /
3,353 ₪ 

28,273 ₪ 
 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 58,353 פיתוח נצר סירני 10
58,303 ₪ 

275,853 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 765,850 פיתוח סתריה 11
765,850 ₪ 
707,556 ₪ 

 

 הכנסות מקרנות הרשות
 מלוות מבנקים

 

 ₪ 727,787 פיתוח שעלבים 11
727,782 ₪ 
577,260 ₪ 

 

 הרשות הכנסות מקרנות
 מלוות מבנקים

 

סגירת    פיתוח תשתיות בישובים   10
 התב"ר
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 1200201202 –תב"רים לאישור ועדת כספים  

 עדכון תב"רים קיימים 
 

מס' 

 תב"ר

 יתרה נושא              

 תקציבית

 הבהרות מקור מימון

 ₪ 6,353,873 ביה"ס אזורי ע"ש הרב הרצוג 171
253,703 ₪ 
220,586 ₪ 

6,060,706 ₪ 
 
 

מפעל הפיס ) סכום 
 קיים (

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס 

 
 
 
 
 

 
 תוספת  לתב"ר

756 
תוספת חיפוי 

 253,703אבן ) 
)₪ 

 
תוספת הקצבה 

 לציוד וריהוט
 (220,586 ₪ 
) 

 ₪ 733,333 טיפול במערכת ביוב 001
733,333 ₪ 

2,333,333 ₪ 
 

היטל השבחה ) סכום 
 קיים(

 היטל השבחה

תוספת לתב"ר 
007 

 28,333 הרחבת בסיס הפעלה למתמיד בגזר 188
28,333 
06,333 
18,/50 

5,363 ₪ 
 

 משרד הביטחון
 היטל השבחה

 
 )הקטנה(

הקטנת תב"ר 
788  

 בגין ביצוע
ביטול הקצבה 
 של מ0הבטחון

 
שינוי גורם   ₪  2,323,577 נוף איילון בריכת שחיה 147

מבצע את 
נוף  –הפרוייקט 

 איילון
סגירת תב"ר  היטל השבחה ₪ 733,333 פיתוח במושב פתחיה 071

העברה לקרנות 
 הרשות

שיפור בטיחות שביל הולכי רגל מסוף  /00
 הסעים 

 קרית חינוך שעלבים

57,333 ₪ 
57,333 ₪ 

273,333 ₪ 
 

קרנות הרשות ) סכום 
 קיים(

 קרנות הרשות

תוספת לתב"ר 
003 

 ₪ 733,333 בניית אולם ספורט קרית חינוך שעלבים 070
7,733,333 ₪ 

400,000  ₪ 
7,333,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 תוספת לתב"ר
 מקרנות הרשות
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 : הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל: החלטה

 

 אישור הסכם הקמת מינהלת למתחם רג"מ0 50

 

את  יוסיפון(ברוב קולות )מר עצמון יניב, מר אבי אביטל, מר ניב : הוחלט לאשר החלטה

 הסכם הקמת מינהלת למתחם רג"מ0

 

 אישור ועדות ביקורת ישוביות0  70

 היום0 מסדר הוסר הסעיף

 

 מינוי יועצת לענייני אזרחים ותיקים במועצה, הגב' דרורה נבון0  60

 

מינויה של הגברת דרורה נבון, יועצת לענייני אזרחים : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ותיקים במועצה0 

 

 עדכון תקציבי ועדים בישובים: כפר ביל"ו ונוף איילון0  50

 

  עדכון תקציבי ועדים בישובים: כפר ביל"ו ונוף איילון0: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 

 

 

 

 


