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 גזרמועצה אזורית 
 543מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 71.77.0274, ד"עתש כסלוב ד"י, ראשוןמיום 
         

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

 חבר מועצה -  אבנר בן משהמר 
ן מר  חבר מועצה -  יאיר אהרונסו

 חבר מועצה -   יהוא פלגמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ן ביטןראובמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר   :חסרים

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    

 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר 
 חבר מועצה - יוסף אברמוביץ )אברשה(מר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 

 
  

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מנ' לשכת ראש המועצה -  אילנה גורניגב'    
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 מידע. .1

 

וייס  החודש התבשרנו כי המועצה זכתה זה שנה שנייה  :מר פטר 

המועצה לישראל  כוכבי יופי במסגרת התחרות הארצית שמקיימת 7-ברציפות ב

 יפה. כאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכה. 

דרך אגב, פעמיים  –בחודש האחרון ביקר במועצה שר החקלאות ופיתוח הכפר 

איר שמיר, ביחד עם בכירי משרדו. השר קיים ישיבות עבודה י –אפילו 

 ונפגש עם חקלאי מהמועצה.  , יצא לסיור מקיףבמועצה

במסגרת ההיערכות השוטפת של המועצה לחירום קיימנו  –היערכות חירום 

פיקוד העורף, מוסדות  –לאחרונה מספר תרגילים בשיתוף עם ארגוני החירום 

ים. בתרגילים התנסתה המועצה בהתמודדות עם החינוך במועצה ומתנדבים רב

לכל  תרחישי חילוץ, הצלה, קליטת אוכלוסייה ועוד, וכאן המקום להודות

 השותפים לעשייה ולמתנדבים הרבים כמובן. 

ברצוני לסיים בנימה אישית. לקראת סיום הקדנציה אני מוצא לנכון להודות 

אחד לפי תרומתו  , לחברי המליאה ולחברי הוועדות במועצה, כללסגנים

והתגייסותו לטובת המועצה ותושביה. יהי רצון שיתקיים בנו הכתוב: כל מי 

 שעוסקים בצרכי הציבור באמונה הקב"ה ישלם את שכרם. 

 

 .700אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

מי בעד אישור הפרוטוקול? מי נגד? מי נמנע? תודה   :מר פטר וייס

 רבה. 

 

 .433פרוטוקול מליאה מס' חד את : הוחלט לאשר פה אהחלטה
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 אישור תב"רים. .0

 

בוועדת כספים. אנחנו מציגים פה  התב"רים נדונו  :מר דוד גמליאל

התב"ר הראשון זה  תב"רים חדשים ועדכון תב"רים. –שני סוגי תב"רים 

נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה בגן נען  מענק משרד ₪  03,333 –הסדרת 

נגישות א  –קוסטית ללקויי שמיעה בגן שקד ברמות מאיר החינוך. הסדרת 

₪,  733,333 –מענק משרד החינוך. פיתוח כבישים בית עוזיאל  03,333

השתתפות האגודה השיתופית בית עוזיאל בפיתוח הכבישים ביישוב. המועצה 

 תיתן את חלקה בסכום מקביל. 

פיות קיבלנו תשתיות היק –כיתות  17עדכון תב"רים קיימים: שלהבת בנים, 

 433,333-ממשרד החינוך כמענק, אנחנו מקטינים את ה₪  767,764בהיקף של 

לטובת מגרש הספורט המשולב שם, להשלמת הפיתוח  שתקצבנו פעם קודמת

אנחנו משלימים את התשתיות ₪.  3,567,770 –במקום. סך הכל תב"ר 

 -, בית ספר תיכוןההיקפיות

 

 ממי? ₪  767,333רגע, אנחנו לוקחים   :הנרי אלושמר 

 

 מענק משרד החינוך.   :מר דוד גמליאל

 

מה  433,333-נותנים את זה לבית ספר שלהבת, את ה  :הנרי אלושמר 

 עושים איתם?

 

מחזירים לקרנות המועצה. תשתיות היקפיות בי"ס   :מר דוד גמליאל
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אנחנו משלימים פה עבודות לתחנת טרנספורמציה של חשמל  –תיכון הרצוג 

. אנחנו מתחילים לבנות את 773-ם את התב"ר שאושר בעבר בבמקום, מגדילי

השלב השני של תיכון מקיף בסתריה. לצורך העניין קיבלנו תקציבים נוספים 

ומענק מפעל ₪,  ₪1,363,075,  573,733ממשרד החינוך, כפי שאתם רואים, 

בנוסף לכך אנחנו צפויים ₪.  7,705,375-הפיס לטובת השלמת העבודות שם ב

עם השלמת החוזה והמכרז להתחלות הבנייה. לכן ציינתי  ,תותוספ 14% לקבל

מפעל הפיס יעביר  ,שזה יתקבלכלומר, כ .כמפעל הפיס מותנה₪  557,154-את ה

לביצוע. כפי שאתם רואים, אנחנו מאושר את זה, אז כבר יהיה לנו תב"ר 

, אנחנו  מגדירים את התב"ר הזה כמקיף סתריה. קודם זה היה מקיף שלב א'

מגדירים את כל הקומפלקס, כי זה רצף של עבודה אחת, למקיף סתריה. תב"ר 

פיתוח ביישובי המועצה, שינוי שם לתב"רים שכל יישוב ויישוב קיבל  –אחרון 

באופן זהה לשני יישובים, לפדיה ופתחיה, מפיתוח לעבודות שיפוצי מועדון. זה 

אם  פים, אין לנו מניעההחלק שכל יישוב ויישוב קיבל, וכפי שאמרנו בוועדת כס

היישוב מעוניין לשנות את זה מפיתוח לשיפוצים, אנחנו מקדמים את זה 

 וכל יישוב ישתמש בזה לצרכיו. א"ש  073כל יישוב קיבל  בברכה. זה הכל.

 

בית עוזיאל. ועד האגודה ₪  733,333יש לנו תב"ר   :מר אבנר בן משה

 . ₪ 733,333סך הכל התב"ר הוא ₪,  733,333נותן 

 

ההשתתפות של האגודה הוא  הזה הינולא, התב"ר   :מר דוד גמליאל

  -, והביצוע הנוסף733

 

  כמה כל סכום העבודה?  :מר אבנר בן משה

 

 . 733פלוס  733, כפי שדובר. 433  :מר דוד גמליאל
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יודע שכל העבודה היא   :מר אבנר בן משה  . 733אני 

 

מהנדס המועצה עם המתכנן לא, העבודה היא יותר.   :מר דוד גמליאל

  את העלויות לביצוע. בדקו

 

 מה זאת אומרת אגודה? ועד מקומי, מה זה אגודה?   :מר אבי אביטל

 

אני ארחיב טיפה. האגודה גבתה דמי פיתוח   :מר דוד גמליאל

 לעבודות פיתוח בהרחבה בישוב., מתושבים

 

 אגודה יכולה לגבות מהתושבים?  :מר אבי אביטל

 

 כספי הפיתוח של ההרחבה, אבי.  אלוכן.   :יאלמר דוד גמל

 

? מי נגד? מי ים עפ"י הרשימהמי בעד אישור התב"ר  :מר פטר וייס

 נמנע? תודה רבה, הלאה. פה אחד. 
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 את התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 1102/11  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .א

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא ר"תב' מס

הסדרת נגישות  1
אקוסטית ללקוי שמיעה 

 גן נעןב

  משרד החינוך ₪  030333

הסדרת נגישות  2
 אקוסטית ללקוי שמיעה

 גן שקד רמות מאירב

  משרד החינוך ₪  030333

פיתוח כבישים בית  3
 עוזיאל

השתתפות האגודה  ₪  0330333
השיתופית בית 

 עוזיאל

 

 1102/11 – כספים ועדת שורלאי רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא ר"תב' מס

 20שלהבת בנים  272
 תוכית

90,9609,9 ₪ 
 הגדלה-₪  6,0065,
 הקטנה -5330333

 סה"כ₪  902600000

 אושר
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

השלמת תשתיות  924
הקפיות ביה"ס תיכון 

 צוגהר

 אושר-₪ 2300923
 הגדלה-₪  0,30333

 סה"כ₪   203,00923

 אושר
 קרנות הרשות

 תחנת טרנספורמציה

בניית מוסד חינוכי  944
 מקיף בסתריה שלב א'

 אושר-₪  200220225
2090,39  ₪ 

209690002  ₪ 
,0,020302  ₪ 

 
22,0225  ₪ 

2200090200  ₪
 סה"כ

 אושר
 מענק משרד החינוך

 חינוךמשרד ה מענק
 נק מפעל הפיס מע

 
 מפעל הפיס מותנה

 
 

 תוספת בניה שלב א'
ביצוע עבודות שלב ב' 

 מנהלה ומעבדות
 תוספת בניה

מקיף -שינוי שם
 סתריה

405 
407 

 לישוב₪  0330333 פיתוח בישובי המועצה
 לישוב₪  2030333

 יםתבר שינוי שם 
לפיתוח ושיפוצים 

 במקום פיתוח 
)מועדון פדיה 

 ופתחיה( 
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 .7314ו מיסים לוועדים מקומיים לשנת אישור צ .4

 

 .7314אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

 

יישובים  15היישובים שלנו, הגישו לנו  77מתוך   :מר דוד גמליאל

בקשות לאישור צווי מיסים ושני יישובים בלבד בקשה לאישור תקציב. אחד 

י אקריא את מהם זה ישרש. אז ברשותכם, כמו שאנחנו רגילים כל שנה, אנ

 היישובים. 

 

 מה הגישו?  :הנרי אלושמר 

 

 בקשות לאישור צווי המיסים.   :מר דוד גמליאל

 

 זה משהו שהוא פורמאלי, אין שום בעיה עם זה.   :הנרי אלושמר 

 

.   :מר דוד גמליאל  נכון

 

 .7314ושני היישובים הגישו תקציב   :הנרי אלושמר 

 

הרבה יישובים החליטו לא להגיש  תקציב גם, כן. כי  :מר דוד גמליאל

 לפני בחירות. 

 

.   :הנרי אלושמר   זה ההיגיון
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יש רצף שלטוני. בכל מקרה, אם אבל זכותם להגיש.   :מר דוד גמליאל

 הוועד החדש ירצה לשנות אז ישנה. 

 

יפה. אז יכול לשנות. ועד חדש יכול לעשות ישיבה   :גב' מאיה הימן

 ולשנות. 

 

פי שאנחנו מאשרים כל יישוב, מסמיכים אותו כ  :מר דוד גמליאל

  -לבצע

 

אני מקווה שפתחיה ביניהם, בין אלה שבטוח בליינד   :ראובן ביטןמר 

 .7314-ב

 

 פתחיה גם, נכון. אתה צודק.   :מר דוד גמליאל

 

 אין שם עוררין בכלל.   :ראובן ביטןמר 

 

יודעי  :מר דוד גמליאל ם, כל אני ברשותכם אקריא את זה. כפי שאתם 

בנושא התקציב, מאשרים  שנה אנחנו מסמיכים את היישוב לבצע את העבודה

 לו את הדברים הרלוונטיים ומסמיכים אותו לעבוד. 

 

 עוד לא תקציב, זה רק צו המיסים.אבל זה   :סויסהמשה מר 

 

אני אמרתי, אנחנו מאחדים. שני יישובים הגישו גם   :מר דוד גמליאל

אקריא את כל היישובים שהגישו את צו המיסים, אז ברשותכם, אני  תקציב.

והסמכה כמובן. באופן עקרוני אחרי זה את שני היישובים שהגישו תקציב. 
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משרד הפנים לא אישר עדיין את אחוז ההעלאה המוסכם השנתי. אנחנו לכולם 

נאשר, בעצה אחת עם היועץ המשפטי וגם עם משרד הפנים, נאשר את הצו 

 המדינה תאשר. בכפוף להעלאה החוקית ש

 

 למה חייבים להעלות?   :מר אבנר בן משה

 

יש העלאה, יש מקדם אוטומטי שמעלים כל שנה   :עו"ד חן סומך

. ושנה. ברגע שרוצים לרדת מהמקדם הזה, זה מה שנקרא בקשה לאישור חריג

ההנחיות של משרד הפנים, ההעלאה הזאת היא זה מחייב פרוצדורה נפרדת. 

אם כן המועצה או הוועד המקומי מגיש בקשה  העלאה אוטומטית, אלא

 להורדה או הגדלה של הזה, במה שנקרא הטלה חלוטה. 

 

כשאתם פונים לוועד, אתם באים לוועד ואתם   :הנרי אלושמר 

?  0.76אומרים לו: 'בוא תחתום על תוספת של   תוספת'

 

 לא. לא אמרנו כלום, לא יודעים עוד.   :מר דוד גמליאל

 

 אבל זו בערך התוספת שתהיה.   :הנרי אלושמר 

 

לא יודעים. יש ויכוח בין משרד האוצר למשרד   :מר דוד גמליאל

 הפנים. 

 

בא לוועד ואתה אומר לו: זו בערך התוספת. אתה לא   :הנרי אלושמר 

. 'אתה יכול להגיש בקשה באוקטובר  גם להפחתת המיסוי'
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לא מעוניין  , בינתיים אף יישוב?מי רוצה להפחית  :מר דוד גמליאל

 להפחית.

 

.  :הנרי אלושמר   אתם לא אומרים לו

 

שכל בקשה  כל יישוב שרוצה, התקנות מדברות על כך  :עו"ד חן סומך

. 03/11-להטלת ארנונה, לרבות הטלה חריגה, צריכה להיות מאושרת עד ה

 בוועד המקומי ובמועצה. 

 

לו: נכון. אבל כשאתם מגעים לוועד אתם אומרים   :הנרי אלושמר 

, הוועד כבר נאנס לאשר את צו המיסים. אתם לא  'בוא תאשר את צו המיסים'

אם הייתם באים אומרים לו שיש לו גם אפשרות לא להעלות את צו המיסים. 

, יכול להיות שהוועד לא היה  לוועד ואומרים: 'יש אפשרות לבקשה לא להעלות'

 מעלה. 

 

.  :עו"ד חן סומך  אנחנו לא נותנים ייעוץ משפטי

 

 -לא, אתה לא נותן ייעוץ משפטי, אבל אתה אומר לו  :הנרי אלושמר 

 

אני כן מעמיד אותם על המצב. אין כאן משהו חריג   :עו"ד חן סומך

 שאנחנו עושים. 

 

 תן לי לענות לך, אני אקצר את התהליך.  :מר דוד גמליאל

 

 הנרי, אין זמן לשטויות האלה.   :מר יוסף )ג'ו( לוי
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ג'ו לוי, זה ממש לא שטויות.  :הנרי אלושמר    זה לא שטויות, 

 

אתה מנסה לשנות דברים בתוך המושבים ולא הולך   :מר יוסף )ג'ו( לוי

 , אז אל תנסה פה. לך

 

 . אני לא מנסה לשנות שום דבר בתוך המושבים  :הנרי אלושמר 

 

, להבדיל משנים עברו, הבעיה הבעיה היחידה  :עו"ד חן סומך

תאריך דהיום, אין עדיין קביעה של משרד הפנים מה שיעור היחידה זה שנכון ל

ההעלאה האוטומטי. זו הבעיה היחידה. עד עכשיו כשהיינו עושים את האישור 

נותן לנו את ההנחיות  של צו המיסים היינו נמצאים אחרי שמשרד הפנים היה 

 יהיה השיעור הלאה.  המדויקות מה

 

. עת מהסיבה הפשוטהנוב אתכל ההסתייגות הז  :מר אבנר בן משה

מעלים פה מיסים, אבל לא מעלים את המשכורות. אנשים פה לא יכולים כל 

הזמן להעלות מיסים. אתה לא מרחיב להם את המשכורת, אתה מרחיב את 

המיסים, אתה לא מרחיב את המשכורות. אם אתה מרחיב את המשכורות אין 

 שום בעיה. 

 

 אבל זה לא תלוי בנו.   :מר דוד גמליאל

 

 זה תלוי בנו, זה מה שאני אומר.   :הנרי אלושמר 

 

 זה תלוי בנו. מה זה לא תלוי בנו?   :מר אבנר בן משה
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.  :הנרי אלושמר   דוד, זה תלוי בנו

 

, במדינת ישראל רק למען הסדר הטוב, שיהיה ברור  :עו"ד חן סומך

 השנים האחרונות לא היתה פעם אחת שהורידו לוועד מקומי או ליישוב 13-ב

שנים  13-או למועצה את הארנונה מעבר להעלאה האוטומטית. פעם אחת ב

 האחרונות לא היתה. 

 

אני לא מדבר על ירידה מהקו, אני מדבר על העלאה.   :הנרי אלושמר 

 -האם הוא מעלה את ההעלאה הוועד יכול להחליט

 

 הוא לא יכול.   :עו"ד חן סומך

 

 הוא יכול לבקש בקשה.   :הנרי אלושמר 

 

ב  :"ד חן סומךעו השנים האחרונות לא היתה  13-אז אני מסביר. 

פעם אחת שמשרד הפנים במצב של בקשה להפחתת ארנונה שלא נתנו את 

 ההעלאה האוטומטית. 

 

₪,  13.00 –ברשותכם אני אתחיל. בית חשמונאי   :מר דוד גמליאל

 , כוונתי ללא בקשה להעלאה או להורדה. ללא שינוי. ללא שינוי

 

 מי בעד? אחד אחד.   :וייס מר פטר

 

 בכפוף כמובן להעלאה החוקית.   :מר דוד גמליאל
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צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאי את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.33ע"ס  0275לשנת 

 

 . 5.77 – בית עוזיאל  :מר דוד גמליאל

 

האלה, הם  שיהיה ברור, כשהוא אומר את הסכומים  :עו"ד חן סומך

 ללא ההעלאה. תהיה לזה עוד תוספת. 

 

לפני העלאה. בכל מקרה, היישוב בית עוזיאל ביקש   :מר דוד גמליאל

שמהווים שליש מהתעריף של המועצה. כפוף כמובן ₪,  11.33-להעלות ל

ראש הוועד שאל אותי מה התעריף שמשרד הפנים נוטה לאישור משרד הפנים. 

יודע מה יהי ה בשנה הבאה. אני אמרתי שנה שעברה אושר עד לאשר, ואני לא 

 שליש. 

 

אני חושב שזה לא התעריף שמשרד הפנים מאשר, זה   :הנרי אלושמר 

 עפ"י חוק. מותר להעלות מיסי ארנונה כשליש מהטלה ראשונה. זה החוק.

 

 הנרי, אתה מערבב דברים. לא, לא.   :מר דוד גמליאל

 

וקא לאבנר. כשאני שומע תן לי להגיד משהו דו  :ראובן ביטןמר 

 עכשיו שהם גובים כמה? 

 

 .5.7  :מר דוד גמליאל
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לייצג את הציבור אבנר, תקשיב טוב. אם אתה רוצה   :ראובן ביטןמר 

אני אומר לך את זה מתוך כאבים, שלך ושהמושב שלך ייראה כמו שצריך, 

 שהמושב שלי לא מצליח להעלות את המיסים שלו. פשוט בגלל זה אנחנו אולי

אי אפשר ₪  5-אתה חייב להבין שבבין המושבים שנראים איך שהם נראים. 

ורץ אחרי הזנב כל הזמן. זה  לעשות פשוט כלום, אתה רק מחזיק את המנגנון

בסדר, אז אנחנו נעשה, נדבר עם ההסתדרות,  –שהם לא מעלים את המשכורות 

נדבר עם כל העולם. עזוב את זה עכשיו. הם לא אחראים לזה. אני מסביר לך 

יישוב שייראה כמו יישוב, לעזאזל. תבין למה בילו נראה איך  –דבר פשוט 

 מה הם מפגרים?₪.  15שהוא נראה. הוא גובה 

 

 .15לא גובה הוא   :הנרי אלושמר 

 

מה, הם כאלה טיפשים? הם יותר חכמים ממך   :יטןראובן במר 

 וממני. 

 

 זה מה שאתה חושב.   :מר אבנר בן משה

 

 לא, זה מה שאני בטוח.   :ראובן ביטןמר 

 

 אולי הם יותר חמדנים.   :מר אבנר בן משה

 

 הכל יכול להיות. אני רואה את היישוב.  :ראובן ביטןמר 

 

 בואו נמשיך. מי בעד?  :מר דוד גמליאל
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 מי בעד בית עוזיאל?   :מר פטר וייס

 

 אנחנו הכי נמוכים, נראים על הפנים.    :ראובן ביטןמר 

 

 מי נגד? מי נמנע? הלאה.   :מר פטר וייס

 

 נמנע. 1נגד,  1 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

נמנע( את צו המיסים לוועד  7נגד,  7ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

למ"ר, בכפוף לאישור משרד ₪  77.21ע"ס  0275מקומי בית עוזיאל לשנת 

₪  5.44הפנים. אם לא יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 למטר.

 

יוחנן   :מר דוד גמליאל  ללא שינוי.. 13.47 –גני 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  72.50ע"ס  0275

 

 , ללא שינוי.3.55 –חולדה   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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 אתה מבין, ראובן? חולדה כמו בית עוזיאל.   :הנרי אלושמר 

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  1.15ע"ס  0275

 

 , ללא שינוי. 13.33 –"ם יד רמב  :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד יד רמב"ם? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי יד רמב"ם לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.21ע"ס  0275

 

 , ללא שינוי.13.3 –יציץ   :מר דוד גמליאל

 

 לא להפריע.  מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הלאה.  :מר פטר וייס

 

 0275צו המיסים לוועד מקומי יציץ לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.1ע"ס 

 

 , ללא שינוי. 17.57 –ישרש   :מר דוד גמליאל

 

 מי נגד? מי נמנע? הלאה.   :מר פטר וייס
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 0275צו המיסים לוועד מקומי ישרש לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  70.10ע"ס 

 

 . 17.75, מבקשים אישור חריג 13.73 כפר בילו גובים  :מר דוד גמליאל

 

רגע, אמרת שמשרד הפנים עוד לא אישר את   :מר ישראל כהן

 ההעלאה של שנה שעברה. הם מבקשים עוד העלאה?

 

הם דואגים שאם לא יאשרו, כבר מראש יאשרו לשנה   :מר דוד גמליאל

 לאחר מכן. 

 

 שיהיה בצנרת.  :יששכר )איסי( אורןר מ

 

 מי בעד?  :מר פטר וייס

 

 אמרת שזה אישור חריג? מה חריג בזה?    :???

 

כי זה מעבר למה שהם גובים, מעבר להעלאה   :מר דוד גמליאל

  החוקית.

 

): הוחלט לאשר החלטה נגד( את צו המיסים לוועד מקומי כפר  7ברוב קולות 

למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים. אם לא ₪  70.45ע"ס  0275בילו לשנת 

 למטר.₪  72.41יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 



 מועצה אזורית גזר
 3302.33031, ראשוןמיום , 435מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 21 
 

,   :מר דוד גמליאל נון  , ללא שינוי. 14.40כפר בן 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס

 

 כל הכבוד. זה מושב.     :???

 

 מי נגד? מי נמנע? הלאה.  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר בן נון לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  75.53ע"ס  0275

 

 , ללא שינוי. 13.75 –כרמי יוסף   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד? מי נגד? כולם בעד.   :מר פטר וייס

 

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

 מגורים.  למ"ר₪  72.05ע"ס  0275

 

  , ללא שינוי.17.67 –משמר איילון   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  70.24ע"ס  0275לשנת 
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 . 11.33, מבקשים לגבות 7.30משמר דוד,   :מר דוד גמליאל

 

 ביקשו שנה שעברה העלאה, עוד לא אושרה. מי בעד?  :ר פטר וייסמ

 

 ביקשו, עדיין לא אישרו להם.   :מר דוד גמליאל

 

 מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

 אני כל ההעלאות נגד.   :מר אבנר בן משה

 

): הוחלט לאשר החלטה נגד( את צו המיסים לוועד מקומי משמר  7ברוב קולות 

למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים. אם לא ₪  77.21ע"ס  0275דוד לשנת 

 למטר.₪  4.23יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 

 , ללא שינוי. כל הכבוד. 17.34 – נוף אילון  :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

ון לשנת צו המיסים לוועד מקומי נוף אילאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  74.25ע"ס  0275

 

 , ללא שינוי. 13.33 –עזריה   :מר דוד גמליאל
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 מי בעד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  72.21ע"ס  0275

 

 ד? , ללא שינוי. מי בע14.75 –פדיה   :מר דוד גמליאל

 

 מי נגד?   :מר פטר וייס

 

 0275צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  75.05ע"ס 

 

 . 11.33, מבקשים העלאה חריגה, 13.74 –פתחיה   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

): הוחלט לאשר החלטה ד( את צו המיסים לוועד מקומי נג 7ברוב קולות 

למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים. אם לא ₪  77.21ע"ס  0275פתחיה לשנת 

 למטר.₪  72.05יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 

 , ללא שינוי. 11.71 –שעלבים   :מר דוד גמליאל

 

 מי בעד? מי נגד?   :מר פטר וייס
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צו המיסים לוועד מקומי שעלבים לשנת  אתפה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  77.07ע"ס  0275

 

 7314את תקציבם לשנת  שני יישובים ביקשו לאשר  :מר דוד גמליאל

עמד על  7310התקציב בשנת ₪.  1,436,677 –בהיקפים הבאים: בית חשמונאי 

היישוב  ,, אין הרבה שינויים. כל שינוי שייווצר אחרי עדכון המיסים1,443,053

 ישלח עדכון. זה יישוב ראשון. 

 

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

לשנת בית חשמונאי ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 , לבצע הפעולות הרשומות בתקציב.₪ 7,522,200ע"ס  0275

 

שנה שעברה התקציב שלהם ₪.  1,167,333 –ישרש   :מר דוד גמליאל

בתקציב הזה יש אגרת שמירה עפ"י הכללים הקודמים. ₪.  1,170,333 עמד על

 מומלץ לאשרו. 

 

 מי נמנע? הלאה.  מי בעד? מי נגד?  :מר פטר וייס

 

ע"ס  0275לשנת ישרש ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

, ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות ₪ 7,720,222

 קציב.הרשומות בת

 

 גמרנו עם זה? תודה רבה.   :מר פטר וייס
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אחר  15:33נוף איילון לא שלחו לי תקציב עד שעה   :מר דוד גמליאל

 . 16:47הצהריים. חולדה שלחו לי בשעה 

 

 .7310אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת  .6

 

בשנה שעברה, אנחנו שלחנו  בדומה לתהליך שעשינו :אריאל הילדסהיימרמר 

של המליאה. אני מניח  ת ההמלצות של הוועדה במצורף לחומרלכם א

עמותת מכבי בשביל הפרוטוקול.  שקיבלתם את זה. אני אעבור על זה בקצרה

היא מתוקצבת ממינהל ₪.  13,054 –נשר עזריה, הפועלת בתחום האגרוף 

הספורט. ההמלצה היא מצ'ינג, שקל מול שקל, לפי הנוהל. עמותה לקידום 

עמותה לקידום ספורט, ₪.  73,333 –סירני בתחום הכדורסל הספורט בנצר 

 -חינוך ותרבות בקיבוץ גזר, בייסבול וסופטבול

 

 אריאל, אתה ממהר, אנחנו לא שומעים.   :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

קודם כל, זה נשלח אליכם. אני מקריא בשביל הסדר  :אריאל הילדסהיימרמר 

עמותת ₪.  73,333 –בקיבוץ גזר  עמותה לקידום ספורט, חינוך ותרבותהטוב. 

 ₪.  73,333סאנגרוק טקוואנדו 

 

 איפה?  :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

במשמר איילון ובכרמי  –היא פועלת בשני מוקדים  :אריאל הילדסהיימרמר 

מועצה אזורית גזר, היא פועלת בתחום  יוסף. עמותה לקידום הספורט בתחום
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ית, היא נושאת את שם המועצה הכדורסל, מפעילה קבוצת בוגרים בליגה הארצ

ואיגוד הכדורסל בפרסומי הקבוצה ובביגוד, לכן בהתאם לעדיפות שנקבעה 

 ₪.  43,333ממליצים על בנוהל אנחנו 

 

 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 את המחירים?  איך קובעים  :משה סויסהמר 

 

  ?43,333ואלה  13,333למה עזריה     :???

 

 עו קריטריונים.נקב :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 . 05לא, עזריה זה   :מר דוד גמליאל

 

אתם אישרתם את הקריטריונים. אישרתם  :אריאל הילדסהיימרמר 

 . קריטריונים במליאה, יש ועדה מקצועית לנושא תמיכות

 

 אתה מחייב אותם להגיש חשבוניות?     :???

 

הכל מוגש ודאי. אישור ניהול תקין מרשם העמותות,  :אריאל הילדסהיימרמר 

 והכל נבדק.

 

 מי בעד האישור עפ"י הרשימה?   :מר פטר וייס

 

 אנחנו גם בודקים את הביצוע.   :עו"ד חן סומך
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 מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

 0273התמיכות לעמותות ספורט לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 :כלהלן

 שמות הגופים שהגישו    
 תמיכהבקשה ל         

 סכום המומלץה      
 מתקציב תמיכות ע"י הועדה 

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

73.333 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 האזורית גזר בתחום המועצה 

43.333 ₪  

 נ.ש.ר עזריהעמותת מכבי 
 

 )ממנהל הספורט( ₪ 13.054 ₪ 13.054

רבות עמותה למען ספורט, חינוך ות
 קיבוץ גזר

73.333 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 73.333 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 

 אישור החלפת זכות חתימה בחשבון בנק הורים לבית ספר שלהבת בנות. .5

 

מנהל בית הספר עזב לפנסיה, התקבלה במקומו   :מר דוד גמליאל

בחשבונות הבנק של בתי  מנהלת חדשה. אנחנו מאשרים את בעלי זכות החתימה

וביניהם גם בית הספר היסודי הזה. ברשותכם, אנחנו רוצים לאשר את  הספר,

 העברת זכות החתימה למנהלת. 

 

כל הכבוד, מגיע לה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 הלאה. 

 

החלפת זכות חתימה בחשבון בנק הורים לבית : הוחלט לאשר פה אחד החלטה
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 ספר שלהבת בנות. 

 

 בה הזאת נעולה.הישי  :מר פטר וייס

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       



 מועצה אזורית גזר
 3302.33031, ראשוןמיום , 435מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 28 
 

 קובץ החלטות

 .700אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

 .433פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 ור תב"רים.איש .0

 

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

 1102/11  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .א

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא ר"תב' מס

הסדרת נגישות  1
אקוסטית ללקוי שמיעה 

 גן נעןב

  משרד החינוך ₪  030333

הסדרת נגישות  2
 אקוסטית ללקוי שמיעה

 גן שקד רמות מאירב

  משרד החינוך ₪  030333

פיתוח כבישים בית  3
 עוזיאל

השתתפות האגודה  ₪  0330333
השיתופית בית 

 עוזיאל
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 1102/11 – כספים ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא ר"תב' מס

 20שלהבת בנים  272
 תוכית

90,9609,9 ₪ 
 הגדלה-₪  6,0065,
 הקטנה -5330333

 סה"כ₪  902600000

 אושר
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

השלמת תשתיות  924
הקפיות ביה"ס תיכון 

 הרצוג

 אושר-₪ 2300923
 הגדלה-₪  0,30333

 סה"כ₪   203,00923

 אושר
 קרנות הרשות

 תחנת טרנספורמציה

בניית מוסד חינוכי  944
 א'מקיף בסתריה שלב 

 אושר-₪  200220225
2090,39  ₪ 

209690002  ₪ 
,0,020302  ₪ 

 
22,0225  ₪ 

2200090200  ₪
 סה"כ

 אושר
 מענק משרד החינוך

 חינוךמשרד ה מענק
 מענק מפעל הפיס 

 
 מפעל הפיס מותנה

 
 

 תוספת בניה שלב א'
ביצוע עבודות שלב ב' 

 מנהלה ומעבדות
 תוספת בניה

מקיף -שינוי שם
 סתריה

405 
407 

 לישוב₪  0330333 תוח בישובי המועצהפי
 לישוב₪  2030333

 יםתבר שינוי שם 
לפיתוח ושיפוצים 

 במקום פיתוח 
)מועדון פדיה 

 ופתחיה( 
 

 .7314אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .4

 

 .7314אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

 

בית חשמונאי  צו המיסים לוועד מקומיאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.33ע"ס  0275לשנת 
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נמנע( את צו המיסים לוועד  7נגד,  7ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

למ"ר, בכפוף לאישור משרד ₪  77.21ע"ס  0275מקומי בית עוזיאל לשנת 

₪  5.44הפנים. אם לא יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 למטר.

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  72.50ע"ס  0275

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  1.15ע"ס  0275

 

צו המיסים לוועד מקומי יד רמב"ם לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.21ע"ס  0275

 

 0275צו המיסים לוועד מקומי יציץ לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.1ע"ס 

 

 0275צו המיסים לוועד מקומי ישרש לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  70.10ע"ס 

 

): הוחלט לאשר החלטה וועד מקומי כפר נגד( את צו המיסים ל 7ברוב קולות 

למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים. אם לא ₪  70.45ע"ס  0275בילו לשנת 

 למטר.₪  72.41יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 
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צו המיסים לוועד מקומי כפר בן נון לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  75.53ע"ס  0275

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  72.05ע"ס  0275

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  70.24ע"ס  0275לשנת 

 

): הוחלט לאשר החלטה נגד( את צו המיסים לוועד מקומי משמר  7ברוב קולות 

למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים. אם לא ₪  77.21ע"ס  0275דוד לשנת 

 למטר.₪  4.23יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  74.25ע"ס  0275

 

זריה לשנת צו המיסים לוועד מקומי עאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  72.21ע"ס  0275

 

 0275צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 למ"ר מגורים. ₪  75.05ע"ס 
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): הוחלט לאשר החלטה נגד( את צו המיסים לוועד מקומי  7ברוב קולות 

אם לא  למ"ר, בכפוף לאישור משרד הפנים.₪  77.21ע"ס  0275פתחיה לשנת 

 למטר.₪  72.05יתקבל אישור משרד הפנים, גובה צו המיסים יהיה 

 

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

 למ"ר מגורים. ₪  77.07ע"ס  0275

 

לשנת בית חשמונאי ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

ת את הארנונה המקומית ולבצע , ולהסמיכו לגבו₪ 7,522,200ע"ס  0275

 הפעולות הרשומות בתקציב.

 

ע"ס  0275לשנת ישרש ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

, ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע הפעולות ₪ 7,720,222

 הרשומות בתקציב.



 מועצה אזורית גזר
 3302.33031, ראשוןמיום , 435מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 33 
 

 
 .7310אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת  .6

 

 0273התמיכות לעמותות ספורט לשנת אחד את  : הוחלט לאשר פההחלטה

 :כלהלן

 שמות הגופים שהגישו    
 בקשה לתמיכה         

 סכום המומלץה      
 מתקציב תמיכות ע"י הועדה 

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

73.333 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 האזורית גזר בתחום המועצה 

43.333 ₪  

 נ.ש.ר עזריהעמותת מכבי 
 

 )ממנהל הספורט( ₪ 13.054 ₪ 13.054

עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות 
 קיבוץ גזר

73.333 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 73.333 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 

 אישור החלפת זכות חתימה בחשבון בנק הורים לבית ספר שלהבת בנות. .5

 

בחשבון בנק הורים לבית החלפת זכות חתימה : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 ספר שלהבת בנות. 

 


