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 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
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 אישור תב"רים. .0

 

 כדלקמן: התב"רים: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 2202121ועדת כספים תב"רים 

 תב"רים חדשים .א
 

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 115,751 הפרדה במקור לשני זרמים  1

 
  משרד להגנת הסביבה

 ₪ 173,333 פיתוח ביה"ס הרצוג 1
 

  היטל פיתוח

 ₪ 7,754,333 פיתוח כללי בישובי המועצה 3
 

  הקצבה מהתקציב הרגיל

. 



 2202121 –לאישור ועדת כספים תב"רים 

 א. עדכון תב"רים קיימים 
 

מס' 

 תב"ר

 יתרה נושא              

 תקציבית

 הבהרות מקור מימון

 771,133 מועדון נוער גני יוחנן 331
771,133 
077,333  

1,440,733 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות

העברה 
ו  038מתב"ר 

075 

     
     

 
 

 2202121  –לאישור ועדת כספים  תב"רים

 ב. סגירת תב"רים 
 

מס' 

 תב"ר

 הערות  סכום ביצוע נושא              

 ₪ 177,333 פיתוח גני יוחנן 305
 

סגירת התב"ר והעברה 
 לקרנות הרשות

 ₪ 733,333 פיתוח בגני יוחנן 385
 

סגירת התב"ר והעברה 
 לקרנות הרשות
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 ₪. 113,855,000ע"ס  1010תקציב מעודכן לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 .7311אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

  



 1011תקציבי הוועדים המקומיים לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 כדלקמן:

תקציב  שם הישוב
מאושר 

 1010שנת 

מ"ר 
מאושר 

1010 

אישור 
מותנה 

1010 

הצעת 
שנת תקציב 

1011 

ארנונה 
למגורים 

מתושבים 
אישור  1011

 עפ"י חוק

אשור 
מותנה 

1011 

תאריך  שמירה
אישור צו 
המיסים 
 במליאה

 78.11.13   13.7 1.8 1,403,351 13.7 1.55 1,050,017 בית חשמונאי

 78.11.13 יש 11 8.11 443,333   8 085,333 בית עוזיאל

               1,404,518 גזר

           17 11.18 751,333 גני הדר

 78.11.13   17 1.85   17 1.50 754,333 גני יוחנן

 78.11.13 יש   17 1,341,333     581,333 חולדה

 78.11.13   13 8.34   13 5.10 773,333 רמב"ם-יד

 78.11.13   13 1.05 411,733 14 1.70 487,733 יציץ

 78.11.13 יש   17.35 118,333   11.81 118,333 ישרש

 78.11.13   14 13.34 7,811,718 14 1.1 7,175,837 כפר בילו

       10.51     10.7 531,333 נון-כפר בן

 78.11.13     15.17 111,333   15.88 105,333 כפר שמואל

 78.11.13     1.57 1,885,377 10 1.51 1,510,755 כרמי יוסף

 78.11.13     11.00 810,333   11.18 557,333 מצליח

 78.11.13     11.11   17 11.87 008,333 משמר איילון

         707,733     754,333 משמר דוד

 78.11.13 יש   14.75 1,573,333   14.35 1,401,333 נוף איילון

         5,150,333     5,150,333 נען

               7,717,333 נצר סירני

 78.11.13 יש 17 1.75 1,311,733 17 1.40 175,733 סתריה

 78.11.13   10 5.54 080,033 10 5.70 057,133 עזריה

 78.11.13     10.74     10.07 855,333 פדיה

 78.11.13 יש 17 1.51 515,333 17 1.78 415,333 פתחיה

   יש   14.87 501,357   14.57 577,333 רמות מאיר

         815,333     1,307,333 שעלבים

 



 אישור ועדות ביקורת ישוביות. .5

 

בן  כפרמינוי מר מיקי איטליאנו כחבר ועדת ביקורת ב: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 נון, במקום מר רן אור. 

 

 אישור בחירת מנהלי תיקי השקעות למועצה. .5

 

 בחירת מנהלי תיקי השקעות למועצה כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

העודפים הזמניים יושקעו בחלקים שווים בחברת מנורה, חברת אקסלנס וחברת 

 אינפיניטי.

 

אישור חתימה על התחייבות לטובת מנהל מקרקעי ישראל, בנוגע להשלמות פיתוח  .8

 בישובים. 

 

נמנעים( חתימה על התחייבות לטובת  3בעד,  18ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 בנוגע להשלמות פיתוח בישובים כדלהלן:ל, מנהל מקרקעי ישרא

 3.1.11 –התחייבות בלתי חוזרת 

 שם התושב מספר מגרש  שם היישוב

 גיל שלו  319  רמות מאיר

 יצחק עזרא  8  מושב יציץ

 עדי שטרן  153  רמות מאיר

 גו לוי  151  גני יוחנן

 גיל שלו  153  מושב ישרש

 שמעון בטאט  108  קיבוץ חולדה

 יוסי פרץ  151  רמות מאיר


