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  דבר ראש המועצה למועצה החדשה. .1

 

וייס .   :מר פטר  ערב טוב. ראשית נרים כוסית ונאחל הצלחה לכולנו

שהקדנציה הבאה עלינו לטובה, שלא תהיה פחות טובה מהקודמת, שתהיה יותר 

 טובה. לחיים. 

 

 שתהיה יותר רגועה.   :מןיגב' מיה הי

 

נפתח א צריכה להיות רגועה, צריכה להיות פורייה. ל  :מר פטר וייס

, הראשונה לקדנציה הנוכחית. אני 705באופן פורמאלי את ישיבת המליאה 

מתכבד לפתוח את מליאת המועצה החדשה בשמחה ובהתרגשות. עם כינון 

, ברצוני להודות בשם המועצה ותושביה לסגנים, לחברי המועצה החדשה

שנים של עשייה. כל אחד  7עדות, להגיד תודה על המליאה היוצאים ולחברי הוו

'כל מי שעוסקים  לפי תרומתו והתגייסותו. יהי רצון שיתקיים בנו הכתוב 

 בצרכי הציבור באמונה הקב"ה ישלם שכרם'. ברור לכם שזה הוא משלם.

בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל נבחרי הציבור ביישובים, למתנדבים 

ה ושלוחותיה, לעובדי מערכת החינוך, הנוער הרבים, לכל עובדי המועצ

והרווחה, ולכל אלו שעסקו במלאכה והיו שותפים לעשייה, על פעילותם 

זאת ההזדמנות גם להודות מעומק הלב לכל  הברוכה בקדנציה החולפת.

התושבים אשר מילאו את חובתם האזרחית, נתנו חלק בהליך הדמוקרטי ובאו 

לכולם על האמון והאמונה הרבה ואיני  להשפיע בבחירות האחרונות. מודה

רואה בזה דבר מובן מאליו. אני חושב שבחמש השנים האחרונות היתה כאן 

עשייה פורייה ומבורכת, ואני מאוד מקווה שהמליאה החדשה תצליח לקדם את 

ויישוביה לפחות כמו בחמש השנים החולפות. לא כאן המקום למנות  המועצה 
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מש השנים שחלפו. ישבתי כאן במליאה בח את כל הפרויקטים שקידמנו

שנים ודיברתי על התכניות שאני מתכוון לקדם בקדנציה  7החגיגית לפני 

החולפת, כגון: שדרוג התשתיות הפיזיות והחינוכיות במוסדות החינוך, בבתי 

הספר ובגני הילדים, קידום התשתיות וסביבת החיים בכל יישובי המועצה, 

יימא והקמת יחידה סביבתית, שיפור השירות גיבוש תכנית אב לפיתוח בר ק

לתושב באמצעות הקמת מוקד אזורי, שדרוג אתר האינטרנט, פתיחת תחנה של 

משרד הפנים במועצה ועוד. אני מסתכל בסיפוק וגאה שיישמנו את הדברים 

 143-בהצלחה. רק בשביל לסבר את האוזן, בקדנציה החולפת השקענו כאן כ

ישובי המועצה, בקידום התשתיות במוסדות החינוך. בפיתוח ושדרוג י₪ מיליון 

לא יודע אם כל אחד ואחת מכם מבינים את המשמעות של לגייס ולנהל סכומים 

  כאלו במועצה אזורית במעמד סוציואקונומי גבוה במרכז הארץ.

מברך אני את מליאת המועצה החדשה ומאחל לכולנו בהצלחה. אנחנו נכנסים 

ם, ברור לכם, על התנהגות טובה מורידים חצי שנה. שני 4.7עכשיו לכהונה של 

וגם במערכת הבחירות החולפת, אני לא נוהג להבטיח רבות, כפי שנהגתי בעבר, 

אני מתכוון ליישם. בעזרת השם. הנושא הראשון שאני  אבל את מה שהתחייבתי

מתכוון להמשיך לקדם בתנופה זה השלמת בניין תיכון גוונים החדש, כולל 

ן,  ט מתקדם, לצד בנייתאולם ספור כיתות חדשות בבתי הספר שדות איילו

הרצוג ושעלבים, וכן המשך בניית גני ילדים חדשים לפי הצורך ואישורי משרד 

החינוך. הנושא השני הוא תמיכה ויישום המלצות צוותי ההיגוי האזוריים 

לגיבוש פני מערכת החינוך בשנים הקרובות. עפ"י המלצות הצוותים תתקבלנה 

הרחבת תרבות  –בתיאום עם משרד החינוך. הנושא השלישי  חלטות במועצהה

ומרכז ספורט אזורי  הפנאי לכל קשת האוכלוסייה, לרבות הקמת בריכת שחייה

בבית חשמונאי, המשך הקמת מתקני משחקים וכושר ביישובים והרחבת תרבות 

ח הארוך הספורט, בדגש על פיתוח שבילי אופניים ושבילי הליכה במועצה. בטוו

עומד על הפרק גם הרחבת מרכז היום האזורי לוותיק, שפועל בהצלחה וצפוי 
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 להגיע בשנים הקרובות לתפוסה מלאה, וכן גיבוש תכנית אב משולבת לקידום

 –אזרחים ותיקים בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. הנושא הרביעי 

מועצה, לרבות ויישום תכנית אב לפיתוח בר קיימא, שגובשה ב המשך קידום

גנים ירוקים נוספים כבר השנה, הסמכת בתי ספר ירוקים  17מאמץ להסבת 

 נוספים, קידום חסכון אנרגטי של תאורה ירוקה ביישובי המועצה ועוד. בנוסף,

נפעל לקדם את התיירות הכפרית ביישובי המועצה, לרבות הפיכת תל גזר לאתר 

יזמים ותיירנים מקומיים. מורשת עולמית והמשך ביצעו קורסים והכשרות ל

פארק תעשייה  –נושא נוסף, שלצערי מתעכב מסיבות אובייקטיביות, זה הרג"ם 

דונם, שיגדיל את מקורות התעסוקה באזור. אני  0,333ומסחר בשטח של 

נוציא  מתכוון להמשיך לפעול בנושא בשיתוף עם רמלה וחבל מודיעין. בנוסף 

דונם, כמובן  17ונאי בשטח של לפועל את הקמת המרכז המסחרי בבית חשמ

דונם, שאף הם ישמשו  43-הרחבת אזור התעסוקה בקיבוץ גזר בהיקף של כ

כמנוף לצמיחה כלכלית מקומית. כמובן שנמשיך לחזק ולשדרג את התשתיות 

הפיזיות ביישובים. הכוונה שלי להמשיך להשיג ולאשר תב"רים לטובת פיתוח 

הרבה  –וכפי שאני מדגיש כל הזמן  היישובים בצורה אינטנסיבית ומסודרת,

מאוד מהביצוע בפועל של הפרויקטים תלוי בהנהגות היישובים והצלחתם. 

. הצלחתם היא גם הצלחת התושבים. גם בנושאי ההרחבות יש לנו תכניות רבות

מעבר להרחבות שכבר הוכנסו בהצלחה בקדנציה האחרונה, נענות בשנים 

שהמינהל לא יתקע אותנו, בנצר סירני, הקרובות הרחבות נוספות, אני מקווה 

, ובכוונתי לקדם את הנושאים הללו  בחולדה, בית עוזיאל, משמר דוד שלב ג'

 באופן מסודר ובתיאום עם היישובים. 

שמשפיעים  עם כל מה שאמרתי כאן, חשוב לזכור שיש גם תנאים חיצוניים

י עלינו. השפעת הכלכלה העולמית, המשך העמסת הנטל הכספי על כתפ

טרם אישרנו, מתוך בחירה,  7314הרשויות, משרדי הממשלה ועוד. את תקציב 

כפי שמקובל בשנת בחירות, אך הכוונה היא למרות הגזירות בתקציבי המדינה 
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. כמובן אני מאחל הצלחה להמשיך ולתת את מירב השירותים לכל תושב ותושב

ם חיצוניים לכולנו. בהצלחה. ושוב אני רוצה להגיד שיש הרבה מאוד גורמי

יודעים, הבטחות לפזר מאוד קל, ושמענו רבות בחודשים  שמשפיעים, ואתם 

, אבל אנחנו נמשיך עם המאמץ לקדם את האזור. תודה לכולם. האחרונים

כמובן אני רוצה בהזדמנות זאת, אתם יודעים, היתה פה ועדת בחירות מרכזית, 

 פה הזאת. , ולאילנה ולגלית שעבדו קשה מאוד בתקולהגיד להם תודה

 

 הצהרת אמונים של חברי המועצה. .7

 

 זו תהיה הזדמנות שנכיר את כולם.   :מר פטר וייס

 

בפקודת המועצות, עם כינוסה של ישיבת  כנדרש :אריאל הילדסהיימרמר 

ל חברי המועצה להצהיר אמונים. למען הסדר הטוב אני המועצה הראשונה ע

ולדר. אחרי זה נעשה סבב בין כל . הוא מונח בפניכם בתוך הפאקריא את הנוסח

החברים לצורך ההצהרה. הנוסח: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל 

ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. אני אודה אם בסוף הסבב כל אחד 

על ההצהרה שמונחת וישאיר את זה כאן על השולחן, ואם אפשר  יחתום גם

 שפחה ויישוב. לפני שמקריאים את הנוסח להגיד שם, שם מ

 

יוסי וסרמן, נוף איילון. אני מתחייב לשמור אמונים   :יוסי וסרמןמר 

   למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

ערב טוב לכולם, שמי מימון ניסים, אני חבר מועצה   :ניסים מימוןמר 

בקדנציה השנייה שלי, ממושב יציץ. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת 
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שיהיה בהצלחה. פטר, בהצלחה,  אל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.ישר

 . . לא רציתי להגיד 'רבות' חיים טובים. 'מחשבות בלב איש ועצת השם תקום'

 אמרתי את זה לפני כן, אבל לא שמעת. 

 

אני מתחייב לשמור  אני יובל אנוך, נציג נען במועצה.  :יובל אנוךמר 

 אמונה את שליחותי במועצה. אמונים למדינת ישראל ולמלא ב

 

אני מתחייבת  אני כרמל טל, מכפר ביל"ו, חדשה פה.  :גב' כרמל טל

ר אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה לשמו

  לכולנו.

 

גרשון צחור מגני הדר. אני מתחייב לשמור אמונים   :גרשון צחורמר 

 ותי במועצה. בהצלחה לכולם. למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליח

 

אני מיה היימן מכרמי יוסף, מתחייבת לשמור   :מןיגב' מיה הי

  אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

אני מתחייב לשמור אני ויקטור חמני, מושב פדיה.   :ויקטור חמנימר 

ה לכולם שיהי אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 בהצלחה. 

 

אני רמי רוזן ממושב סתריה, מתחייב לשמור אמונים   :רמי רוזןמר 

 למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה לכולם. 

 

אני אלונה ממושב בית עוזיאל. אני מתחייבת לשמור   :אלונה ביטןגב' 
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 אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 

, מתחייב לשמור אמונים רניאני תמיר ארז מנצר ס  :מר תמיר ארז

 בהצלחה לכולם.  למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

מור אני עמרם בן נזרי ממושב יד רמב"ם, מתחייב לש  :עמרם בן נזרימר 

 אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה לכולנו. 

 

אני עירם אמתי מכרמי יוסף, מתחייב לשמור   :ירם אמתיעמר 

  אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

מתחייב לשמור אמונים יוחנן יומטוביאן, שעלבים,  :יוחנן יומטוביאןמר 

 למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה לכולנו. 

 

ינג'י מגזר  :יואל וינגרטןמר  וינגרטן, אני מתחייב לשמור אני ג' , יואל 

אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה ושיהיה 

 הרבה בריאות. 

 

נוף איילון, מתחייב לשמור אמונים   :משה כהןמר  שמי משה כהן, 

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה, אם ירצה השם.  למדינת ישראל

 

יוסי אלוני, ממשמר איילון. אני מתחייב לשמור   :אלונימר יוסי 

  אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

רפי וייס מכפר שמואל. אני מתחייב לשמור אמונים   :מר רפי וייס



 מועצה אזורית גזר
 4102.4094, ראשוןמיום , 635מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 01 
 

  למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

מתחייב לשמור רמי מיכאלה, בית חשמונאי. אני   :מר רמי מיכאלה

 בהצלחה לכולם.   אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

ישראל ממושב עזריה. אני מתחייב לשמור  אני כהן  :ישראל כהןמר 

 בהצלחה לכולנו.  אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

טור פרץ ז"ל, אני ישראל פרץ, בנם של אסתר וויק  :ישראל פרץמר 

נציג בית חשמונאי, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

  שליחותי במועצה.

 

. אני מתחייב אני חיים אלקובי ממושב רמות מאיר  :חיים אלקובימר 

אני מברך  לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

ה, אני מקווה שבאמת יישר כוח שנוכל את פטר על הצגת התכנית לשנה הבא

 לעמוד בכל מה שהצבת בפנינו.  

 

נון,   :מר משה סויסה קדנציה חמישית אני משה סויסה מכפר בן 

במועצה. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את 

 שליחותי במועצה. בהצלחה לכולם. 

 

אני מתחייב לשמור  אני גבאי יהודה ממושב מצליח.  :יהודה גבאימר 

תודה. שיהיה בהצלחה  אמונים למדינת ישראל ולמלא את שליחותי במועצה.

 לכולם.
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אני ראובן ביטן ממושב פתחיה, מתחייב לשמור   :ראובן ביטןמר 

אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. שיהיה בהצלחה 

 לכולם ולראש המועצה. 

 

לון יוסף ממושב גני יוחנן. אני מתחייב אני כח  :מר יוסי כחלון

לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. בהצלחה 

 לכולם. 

 

אני לוי יוסף, ג'ו, ממושב ישרש. אני מתחייב לשמור   :מר יוסף )ג'ו( לוי

  אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

 

ו  :מר פטר וייס ייס )משה(, מתחייב לשמור אמונים אני פטר 

 למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 

, תם ונשלם. אם כל אחד יכול למלא את ההצהרה :אריאל הילדסהיימרמר 

 לחתום ולהשאיר על השולחן. תודה רבה. 

 

 בחירת סגנים לראש המועצה. .0

 

סגן אחד  כמו בקדנציה הקודמת, הכוונה היא לבחור  :מר פטר וייס

סגן ראש המועצה בשכר, ההצעה שלי למנות את יובל בשכר ושניים ללא שכר. 

  אנוך לתפקיד סגן בשכר.

 

עפ"י כללי משרד הפנים אני כגזבר המועצה מחויב   :מר דוד גמליאל
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 בשכר. עלות השכרראש מועצה  עלות השכר של סגן מהילדווח לכל אחד מכם 

, ואני מאשר שכל העלויות מתוקצבות ₪ 473,333 היאשל סגן בשכר  השנתית

 . לשלם סכומים אלו במלואם במלואן בתקציב, וכמובן הרשות מסוגלת

 

 עד מתי?  :ראובן ביטןמר 

 

.   :מר פטר וייס נבחרים, וכשמחליטים לסיים אין דבר כזה עד מתי

 אז מסיימים. עוד משהו, חן?

 

פנים, לפני באופן עקרוני, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד ה  :עו"ד חן סומך

מינוי של סגן הגזבר צריך לאשר למועצה שיש כיסוי תקציבי למשרה  שמאשרים

היועץ המשפטי צריך לאשר כבר אושר ע"י הגזבר.  , זהתקציב המועצהב

שמתקיימים כל התנאים הקבועים בחוק למינוי הסגן. התנאים שקבועים בחוק 

רת את המינוי של המועצה מאש( 1למינוי הסגן, בהנחה שזה יהיה סגן בשכר: 

מסמכויות ראש המועצה לסגן. סגנים בשכר  ( מבוצעת אצילת סמכויות7הסגן. 

הם סגנים שמבצעים סמכויות ותפקידים במועצה. כשהתנאים האלה 

מתקיימים והמועצה מאשרת את זה, מעבירים את הפנייה בצורה מסודרת 

 למשרד הפנים לצורך קבלת אישור תשלום שכר לסגן. 

 

וי יובל אנוך כסגן בשכר? פה אחד. לא   :יסמר פטר  מי בעד אישור 

 פה אחד? מי נגד? 

 

 יובל לא מצביע?   :ישראל פרץמר 

 

 לא מצביע.   :מר דוד גמליאל
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 מי נגד? מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

 פה אחד.   :אריאל הילדסהיימרמר 

 

מינויו של מר יובל אנוך כסגן ראש : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 עצה בשכר.המו

 

יובל.   :מר פטר וייס  תודה רבה. בהצלחה 

 

ראש המועצה ללא שכר, ההצעה שלי היא  סגן ומ"מ  :מר פטר וייס

 למנות את ג'ו לוי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. פה אחד. 

 

)ג'ו( לוי כסגן: הוחלט לאשר פה אחד החלטה ממלא  את מינויו של מר יוסף 

 . שכר( )ללאראש המועצה  מקום

 

ללא שכר השני, ההצעה שלי למנות  סגן ראש מועצה  :מר פטר וייס

 את יוסף וסרמן מנוף איילון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה, בהצלחה. 

 

את מינויו של מר יוסף וסרמן כסגן ראש : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 . )ללא שכר(המועצה 

 

 ש המועצה.אצילת סמכויות ראש המועצה לסגני רא .4
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אצילת סמכויות לסגן בשכר. כמו בקדנציה הקודמת,   :מר פטר וייס

הסמכויות של יובל יהיו קידום פיתוח המועצה ואחריות על הביטחון ומוכנות 

 לחירום. מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה רבה. 

 

אצילת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

מר יובל אנוך, כלהלן: קידום פיתוח המועצה ואחריות על  –בשכר  המועצה

 הביטחון ומוכנות לחירום. 

 

  .705אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה מס'  .7

 

מאחר וההנהלה עדיין לא נבחרה, אז אנחנו נדרשים   :מר פטר וייס

שור . סעיף ראשון מידע. סעיף שני אי705לאשר את סדר היום לישיבת המליאה 

כמובן שעל סדר היום יעמוד בחירת . 704-ו 707, 705פרוטוקולי מליאה מס' 

חברי ועדות, מינוי נציג ציבור ואישור חתימה על התחייבות לטובת רשות 

מקרקעי ישראל בנוגע להשלמת פיתוח ביישובים. תקבלו שם את ההסבר, מי 

יודע על מה מדובר.   מי בעד אישור סדר היום?שלא 

 

פרידה מחברי המועצה שפרשו,  –חסר סעיף אחד   :סהמר משה סוי

 לא? 

 

 לא, זה לא על סדר היום.  :מר פטר וייס

 

 כל פעם זה היה.   :מר משה סויסה
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 זה לא חובה. היה.   :מר פטר וייס

 

 זה לא מחויב.   :מר דוד גמליאל

 

.  :מר יוסי כחלון  לא הבנתי

 

לא התמנתה אתם במקום ועדת הנהלה שעוד  :אריאל הילדסהיימרמר 

 מאשרים עכשיו את סדר היום לישיבת המליאה הבאה. 

 

 מי בעד סדר היום? פה אחד.   :מר פטר וייס

 

סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

565. 

 

 תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

אני רוצה להגיד כמה דברים, בשמי וכמה חברים.   :ראובן ביטןמר 

הצעדים שהוגשו פה להצעה, ועובדה שהצבענו  חנו מאשרים ותומכים בכלאנ

בעד. אבל אנחנו חולקים על כמה דברים, שיתכן מאוד שהיה צריך לעשות 

מחשבה שנייה לגביהם, או לפחות לעדכן אותנו בהמשך לגבי מה קורה. אנחנו 

אבל  . אנחנו בעד,מסכימים שיובל יהיה סגן ראש המועצה והצבענו בעד העניין

אנחנו חושבים שהמושבים, אני פה מדבר בהחלט בשם המושבים, יתר הדברים 

כל אחד שידבר בשמו, המושבים שבבחירות האלה סיפקו את הסחורה ברמה 

. הגבוהה ביותר, לא יודע אם להגיד לכם שאנחנו היום מרגישים לא הכי נוח
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 אבל מסכימים איתך. 

 

 רי. ראש המועצה הוא עירוני ה  :מר פטר וייס

 

לא, זה לא ויכוח ביני לבינך, עזוב. אנחנו איתך   :ראובן ביטןמר 

 ולאורך כל הדרך. 

 

הודעה קצרה אחת. המליאה הבאה תתקיים ככל  :אריאל הילדסהיימרמר 

, אנחנו נוציא הזמנות. שימו לב שמדובר בשתי מליאות. מליאה 7/7-הנראה ב

בת בכובעה כמליאת , זו מליאת המועצה שיוש15:03ראשונה תהיה בשעה 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. אתם תקבלו, כמו בקדנציה הקודמת, סקירה 

קצרה על עבודת הוועדה, ייבחרו חברי ועדת משנה, והמליאה הרגילה תתקיים 

-והמליאה הרגילה תהיה ב 15:03-. זאת אומרת, ההתכנסות תהיה ב10:33-ב

וך הפולדרים שלכם הודעה . אנחנו נוציא הזמנה מסודרת. יש פה בת10:33

 יתקיים כנס לכל נבחרי הציבור 15/7-שראש המועצה ביקש למסור לכם. ב

, זו יחידה במשרד הפנים שעוסקת בפיתוח המפעםבמחוז מרכז, כנס שמארגן 

וו הל מול אוניברסיטת בר אילן. מי שרוצה אארגוני. זה יתקיים במרכז 

טפסי הרשמה בתוך  , יש פהישירות מול המפעם להשתתף צריך להירשם

 הפולדרים, לעדכונכם. 

 

הכנסים האלה הם כנסים שראויים בכל מקרה, ומי   :עו"ד חן סומך

שרוצה לקבל מידע זה מקום טוב לקבל מידע. זה בעיקר חשוב לחברי מועצה 

חדשים. חברי המועצה שכבר כיהנו בתפקידם מכירים את המערכת הזאת 

 לחברי מועצה חדשים. זה כלי עבודה מועצה אזורית.  שנקראת
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לגבי סדר יום של המליאה, איך מעבירים בקשה   :רמי רוזןמר 

להעלאת נושא? ואם אפשר כבר למליאה הקרובה להעלות נושא של קידום 

 . 11/4תכנית גז/

 

זה נושא שבסמכותה של  11/4קידום תכנית גז/  :עו"ד חן סומך

 המועצה. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, זה לא בסמכותה של 

 

 זה לא פה.   :מר דוד גמליאל

 

אז קודם כל תכונן ועדה לתכנון ובנייה, בישיבה   :עו"ד חן סומך

הבאה היא תכונן. כי נכון להיום זה רק הישיבה של המועצה. הישיבה הקרובה 

זאת ישיבת פתיחה של הוועדה לתכנון ובנייה. ועדת תכנון ובנייה  15:03-ב

יא תמנה ועדת משנה היא תתחיל לעבוד בצורה תמנה ועדת משנה, וברגע שה

 מסודרת. 

 

 ואני פונה אליה ישירות?   :רמי רוזןמר 

 

 כן, אם יש נושאים שאתה רוצה.  :עו"ד חן סומך

 

 הישיבה נעולה. תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

_________________     ______________________ 

 הילדסהיימר מר אריאל             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

  דבר ראש המועצה למועצה החדשה. .1

 
 ראש המועצה נשא דברים. -

 
 הצהרת אמונים של חברי המועצה. .7

 
 חברי המועצה הצהירו אמונים. - 
 
 בחירת סגנים לראש המועצה. .0

 

ובל אנוך כסגן ראש מינויו של מר י: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 המועצה בשכר.

 

)ג'ו( לוי כסגן: הוחלט לאשר פה אחד החלטה ממלא  את מינויו של מר יוסף 

 . )ללא שכר(ראש המועצה  מקום

 

את מינויו של מר יוסף וסרמן כסגן ראש : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 . (לא שכר)להמועצה 

 

 אצילת סמכויות ראש המועצה לסגני ראש המועצה. .4

 

אצילת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש : הוחלט לאשר פה אחד חלטהה

מר יובל אנוך, כלהלן: קידום פיתוח המועצה ואחריות על  –המועצה בשכר 

 הביטחון ומוכנות לחירום. 

 



 מועצה אזורית גזר
 4102.4094, ראשוןמיום , 635מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 09 
 

  .705אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה מס'  .7

 

' המועצה מסמליאת סדר היום לישיבת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

565. 

 

  


