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 גזרמועצה אזורית 
 215מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 11.7.5111, ע"אתשתמוז ב כ"ט, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -  יניב עצמוןמר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה - יוסף אברמוביץ )אברשה(מר 
 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 -  כהן ישראלמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

    
 חבר מועצה -  ניב יוסיפוןמר   :חסרים

 חבר מועצה -   חגי דבירמר 
 חברת מועצה -  אורית עמיתגב' 
 חבר מועצה -   יהוא פלגמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 

 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יששכר )איסי( אורןמר 

  
  

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מנהלת חשבונות  -  שרה ברושגב'    
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 קובץ החלטות

  מידע. .1

 

 -הוספת סעיף לסדר היום כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 יציאת משלחת לחתימה על הסכם ברית ערים תאומות בגרמניה. 

 

 .711אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

 . 211פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים. .0

 

                                     -התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 102/00/ועדת כספים  תב"רים לאישור 

 תב"רים חדשים .א

 הערות מקור מימון סכום נושא 
 ₪ 0,366,005 פיתוח שצ"פ נחל עזריה -בית חשמונאי  1

 
  מנהל מקרקעי ישראל
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 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב יציץ 5
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב סתריה 1
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב מצליח 4
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב פתחיה 2
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב פדיה 6
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות מושב יד רמב"ם 7
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  133,333 פיתוח ותשתיות כרמי יוסף 8
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 9
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות כפר שמואל  11
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות קיבוץ נען  11
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות קיבוץ גזר  15
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות כפר בן נון  11
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות קיבוץ שעלבים  14
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים
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 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות כפר בילו  12
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪  73,333 פיתוח ותשתיות בית עוזיאל  16
73,333₪ 

133,333 ₪ 
 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

 ₪ 44,333 פיתוח ותשתיות רמות מאיר  17
44,333₪ 
88,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים
 משרד הפנים

 

  738,003 אוטובוסים  7רכישת   18
738,003 
416,663 ₪ 

 
 

 

בבדיקה עם  היטל השבחה
מפעל הפיס 

למימון 
מאמת 

המידה של 
 גזר

שינויים והתאמות במוסדות חינוך ממ"ד לבנות  19
 שלהבת

143,333 ₪ 
 

  משרד החינוך

 ₪ 173,333 איילוןפיתוח  חצר ומתקנים ביה"ס שדות  51
 

  היטל השבחה

 ₪ 173,333 פיתוח חצר ומתקנים קרית חינוך  שעלבים 51
 

  היטל השבחה

 ₪ 173,333 גנון עזריה 55
733,333 ₪ 
073,333 ₪ 

 

 השתתפות בעלים ) ישוב (
היטל השבחה ) קידום 

 פיתוח תקציב (

 

 

 -התב"רים כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 102/00/ –ועדת כספים תב"רים לאישור 

 ב. עדכון תב"רים קיימים 
 

מס' 

 תב"ר

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

הפעלת שירותי  451
בריאות השן לתלמיד 

7311 

 79,680  ₪ 
 79,134 ₪ 
 88,585 ₪ 

 

 משרד הבריאות
 משרד הבריאות

תוספת 
 לתב"ר

 ש"ח7,333,333 הרחבת בית מועצה 175
6,173,333 ₪ 
 ש"ח8,173,333

-היטל השבחה
 תוספת

תוספת  
קומה שניה 

וכן ציוד 
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 ומיזוג
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 102/00/ –תב"רים לאישור ועדת כספים 

 ג. אישרור תב"רים  

מס' 

 סי
 

 הערות יתרה לביצוע שם התב"ר  מס' התב"ר
 ₪ 115,467 תכנון ופיתוח שעלבים 159 1 

 
 

 79,374₪ בית כנסת יביל כרמי יוסף 181 5
 

 

ת.משרד  ₪ 133,333 השלמת בית כנסת בית חשמונאי 198 1
 הדתות

  185,333₪ תכנון מפורט שביל אופניים 199 4

 ₪ 197,739 שביל תיירות חקלאית במוא"ז גזר 770 2
 

 

ת.משרד  ₪ 73,101 בנית גן ילדים בבית חשמונאי 775 6
 החינוך

 ₪ 64,537 תוכנית אב ומתאר כפר בילו 749 8
 

 

 ₪ 67,766 תוכנית אב ומתאר גני יוחנן 773 9
 

 

 05,733₪ תוכנית אב ומתאר נען 771 11
 

 

 ₪ 83,333 תכנון מרכז מבקרים בשעלבים 777 11
 

 

 מועבר לישוב ש"ח  519,470 נוף איילון בריכת שחיה 775 15

 ₪ 733,333 מבנה יביל גנון בית חשמונאי 766 11
 

 

 ₪ 909,761 חשמונאימועדון נוער בית  759 14
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 ₪ 15,654 גני חובה נוף איילון 794 12
 

 

  ₪. 107,753 פיתוח כרמי יוסף 017 16

 ₪ 733,333 פיתוח משמר דוד 069 17
 

 

 ₪ 733,333 פיתוח שעלבים 058 18
 

 

     

 
 .7311עדכון תקציב המועצה לשנת  .4

 

ע"ס  5111תקציב המועצה לשנת ט לאשר פה אחד את : הוחלהחלטה

159,144,111 .₪ 

 

 אישור חתימה על התחייבות לטובת ממ"י, בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים. .6

 

חתימה על התחייבות לטובת ממ"י, בנוגע : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 להשלמות פיתוח ביישובים.

 

 אישור ועדות ביקורת ישוביות )השלמות(. .5

 

 -הרכב ועדת ביקורת בקיבוץ נען כדלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 אייל בן יהודה, דני שגב, שאול טל, עמוס שביט ולנה לוין. 
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 אישור זכות שימוש במקרקעין בישובי המועצה לטובת דואר ישראל. . 8

 

זכות שימוש במקרקעין ביישובי המועצה : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 לטובת דואר ישראל.

 

 אישור חלקת קבר מיוחדת לנפטרים שאינם תושבי המועצה.  .9

 

חלקת קבר מיוחדת לנפטרים שאינם תושבי : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 המועצה.

 

)תוספת  יציאת משלחת לחתימה על הסכם ברית ערים תאומות בגרמניה. .13

 לסדר היום(

 

לעיר גרימה חברי מועצה  1של יציאת משלחת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 .5111בספטמבר  18עד  12בגרמניה לצורך חתימה על הסכם ברית ערים תאומות, בתאריך 

 

 


