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 גזרמועצה אזורית 
 615' מליאה מן המניין מסישיבת 

 11.11.1111, ב"עתשכסלו ב ב"כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה  -  פטר וייסמר   :משתתפים
 חבר מועצה  - משה זעפרנימר    

 חבר מועצה  - אבנר בן משהמר 
 חבר מועצה - (י'ינג'ג)יואל וינגרטן מר 

 חברת מועצה-   אורית עמית' גב
 חבר מועצה  - יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה  - אבי אביטלמר 

 חבר מועצה  - ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה  - לוי( ו'ג)יוסף מר 
 חבר מועצה  - עצמון יניבמר 
 חבר מועצה-   יהודה גבאימר 
 חבר מועצה  - מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה-   תמיר ארזמר 

 חברת מועצה  - רותי גליקמן' גב
 מועצהחבר -   ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה  - הנרי אלושמר 
 חבר מועצה-  יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה  -  יהוא פלגמר   :חסרים

 חבר מועצה  - יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה  - משה סויסהמר 
 חבר מועצה-    דן שושנימר 

 חברת מועצה  - מיה היימן' גב
  מועצהחבר   - אמיר תוארמר 
 חבר מועצה - (אברשה)יוסף אברמוביץ מר 
 חבר מועצה  - בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה  - ישראל כהןמר 

 
 

  
 ל "מנכ - אריאל הילדסהיימרמר   :נוכחים

 ש"יועמ-   חן סומךד "עו   
 גזבר-   דוד גמליאלמר    
 שרה ברוש' גב   
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 .אישור מינוי חברים נוספים בוועדות המועצה .8

  .עברת זכויות המים מהמועצה לוועד בית חשמונאיאישור ה .9

 

 

 

 

 קובץ החלטות

 .717-ו 715' פרוטוקולי מליאה מסאישור  .7

 
 .616-ו 615' פרוטוקולי מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 
 .רים"אישור תב .0

 
 -:רים כלהלן"התבאת  (נמנעים 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה
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 1///110ועדת כספים   רים לאישור"תב

 רים חדשים"תב .א
 

 הערות מקור מימון סכום נושא 

  קרן לעבודות דת ₪ 133,333 סולר למקוואות נשים 1

 ₪ 733,333 קידום תכנון חולדה 1
 

  (ישובי ) היטל השבחה 

 ₪ 605,333 פיתוח נוף איילון 3
 

  (ישובי)היטל השבחה 

 ₪ 703,333 פיתוח קיבוץ שעלבים  5
 

ישוב נוף ) שבחה היטל ה
 (איילון

 

 1///110 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב
 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

 17שלהבת בנים  171
 כיתות

6,510,533 ₪ 
1,710,555 ₪ 
5,975,155 ₪ 

 משרד החינוך
 משרד החינוך

 
תוספת 
משרד 
 החינוך

 ₪ 1,333,333 רכת ביובטיפול במע 331
1,733,333  ₪ 
7,733,333 ₪ 

 היטל השבחה
 היטל השבחה

 
 תוספת 

 

 .7311עדכון תקציב לשנת  .5

 

ס "ע 1111התקציב המעודכן לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

137,155,111 ₪. 

 

 .7317אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7
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 .7317נת אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לש .6

 

ס "ע 1111תקציב בית חשמונאי לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

1,3,1,111 ₪. 

 

צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאי הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .חוק עזר לשמירה קיים ביישוב. ר"למ₪  11.1ס "ע 1111לשנת 

 

צו המיסים לוועד מקומי גני הדר לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .ר"למ ₪ 11.66ס "ע 1111

 

את צו המיסים לוועד ( נמנע 1, נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

. בכפוף לאישור משרד הפנים, ר"למ₪  16ס "ע 1111מקומי גני יוחנן לשנת 

 .למטר₪  11.11גובה צו המיסים יהיה , אם לא יתקבל אישור משרד הפנים

 

  .₪ 511,,,5ס "ע 1111תקציב יציץ לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : לטההח

 

 1111המיסים לוועד מקומי יציץ לשנת צו הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 . ר"למ₪  15.,ס "ע

 

ס "ע 1111את תקציב ישרש לשנת ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

1,116,616 ₪ . 
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את צו המיסים לוועד מקומי ( נמנע 1)ת ברוב קולוהוחלט לאשר : החלטה

 .חוק עזר לשמירה קיים ביישוב. ר"למ₪  11.53ס "ע 1111ישרש לשנת 

 

ס "ע 1111ו לשנת "ב כפר בילאת תקציהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .חוק עזר לשמירה קיים ביישוב. ₪ ,3,151,37

 

ון לשנת נ-צו המיסים לוועד מקומי כפר בןהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .ר"למ₪  15.11 ס"ע 1111

 

ס "ע 1111תקציב כפר שמואל לשנת חלט לאשר פה אחד את הו: החלטה

,,,,173 ₪ . 

 

י כפר שמואל את צו המיסים לוועד מקומהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .חוק עזר לשמירה קיים ביישוב. ר"למ₪  17.56ס "ע 1111לשנת 

 

ס "ע 1111מר איילון לשנת תקציב משוחלט לאשר פה אחד את ה: החלטה

311,111 ₪. 

 

ן את  הוחלט לאשר פה אחד: החלטה צו המיסים לוועד מקומי משמר איילו

 .ר"למ₪  11.35ס "ע 1111לשנות 

 

את צו המיסים לוועד ( נמנעים 3, נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .םבכפוף לאישור משרד הפני, ר"למ₪  15ס "ע 1111מקומי משמר דוד לשנת 
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את צו המיסים לוועד מקומי נוף איילון לשנת הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .ר"למ₪  15.7ס "ע 1111

 

צו המיסים לוועד מקומי עזריה לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .ר"למ₪  15.,ס "ע 1111

 

 .₪ 611,111ס "ע 1111את תקציב עזריה לשנת הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 

 ,5,,175ס "ע 1111תקציב פתחיה לשנת לאשר פה אחד את הוחלט : החלטה

 .חוק עזר לשמירה קיים ביישוב. ₪

 

ס "צו המיסים לוועד מקומי רמות מאיר עהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 . ר"למ₪  16.11

 

חוק . ₪ ,5,,175ס "תקציב רמות מאיר עהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .עזר לשמירה קיים ביישוב

 

 (.השלמות)ר חילופי גברי בוועדות ביקורת יישוביות אישו .5

 

את מינוי מר אבי מדזינסקי ומר רונן ברפמן הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .כחברי ועדת ביקורת יישובית ברמות מאיר

 

 .אישור מינוי חברים נוספים בוועדות המועצה .8
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בוועדת מינוי מר משה זעפרני כחבר נוסף הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .חינוך ואיכות הסביבה

 

  .אישור העברת זכויות המים מהמועצה לוועד בית חשמונאי .9

 

את העברת זכויות המים  (נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . מהמועצה לוועד בית חשמונאי

 

 


