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 גזרמועצה אזורית 
 551מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 17.5.2015 ,ה"עתשר אייב "חכ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר    
 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב'    

 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 

 חברת מועצה -  רותם בבנישתהגב'    
 חבר מועצה -  בן נזרי עמרםמר    

 חבר מועצה -  סויסהמשה מר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 

 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    
 חבר מועצה -   יובל אלוןמר    
 חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר    

 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה -  ל כהןישראמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 
  
 חבר מועצה -  רמי מיכאלהמר   :חסרים
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר    
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חברת מועצה -   כרמל טלגב'    

 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -  יוסף וסרמןמר    

 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 

  
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 המבקרת המועצ - מירה מוסקוביץ' ע ד"ר   
 תקציבאית -  אביגיל סולימאניגב'    
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אנחנו מבקשים להעלות לסדר היום נושא נוסף.   :מר פטר וייס

ישור הסמכת היישובים לשמירה על בסיס חוק העזר הישן. צריכים הסבר א

 נוסף, אז הגזבר יסביר לכם. 

 

במליאה הקודמת אמרנו שאנחנו רוצים לאשרר את   :מר דוד גמליאל

, תוך כוונה שהיישובים יקבלו שמירה על 2015חוק העזר הישן עד סוף שנת 

לכל בית מגורים.  וע ואחידחיוב קבבסיס החוק הישן. זאת אומרת, על בסיס 

למועצה להסמיך את היישובים לבצע שמירה על בסיס חוק משרד הפנים אישר 

 .העזר הישן

 

פה אחד. תודה מי בעד להעלות את זה לסדר היום?   :מר פטר וייס

 רבה. 

 

ושא לסדר היום: אישור הסמכת הוספת נ: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 זר הישן.היישובים לשמירה על בסיס חוק הע

 

 מידע. .1

 

בשם חברי המועצה ועובדי המועצה אני מבקש   :מר פטר וייס

 להשתתף בצערו של ג'ו לוי על מות אמו. 

והמונגש. האתר הוא רספונסיבי  בשעה טובה חנכנו את אתר המועצה החדש

המסכים, והוא מונגש לבעלי מוגבלויות  המאפשר גלישה מהירה ונוחה לכל סוגי

שסיימו את  יב. המועצה היא אחת מהרשויות הראשונות בארץעפ"י התקן המחי

 תהליך הנגשת האתר הרשמי. 



 מועצה אזורית גזר
 15.205.17, ראשוןיום מ, 551מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 5 
 

מזמין את כולם להשתתף באירועי חודש הקריאה ושבוע הספר במועצה. 

במסגרת התכנית יתקיימו מפגשים עם סופרים, פעילויות העשרה, יריד והפנינג 

  ועוד. מומלץ לעקוב אחר הפרסומים.

בהשתתפות מאות רצים בשילוב  15-התקיים מירוץ גזר הביום שישי האחרון 

תלמידים מבתי הספר במועצה ואורחים נוספים. אני מודה לכל השותפים 

 לעשייה. 

 

 .550פרוטוקול מליאה מס' אישור  .2

 

. מי בעד? תודה 550אישור פרוטוקול מליאה מס'   :מר פטר וייס

 רבה. 

 

 .550ליאה מס' פרוטוקול מ: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 תב"רים.אישור  .3

 

שאני אקריא לכם, ועדת הכספים דנה בתב"רים   :מר דוד גמליאל

כולכם קיבלתם את הפרוטוקולים. למי שיש שאלות ישאל. קיבלנו אישור 

גני ילדים. גן ילדים יציץ ורמות מאיר   2.4 –ממשרד החינוך לבניית שלושה 

 1.2 –ניית גן ילדים בית חשמונאי משרד החינוך וקרנות הרשות. ב₪, מיליון 

 כנ"ל, משרד החינוך וקרנות הרשות. אלה תב"רים חדשים. ₪. מיליון 

 

יודע שיש דיבור על גן בכרמי יוסף, מתי זה אמור  :מר עירם אמתי אני 

 להיות?
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 יש דיבור. כשזה יאושר.   :עירם אמתימר 

 

לא  יש הכרה בצורך, למיטב ידיעתנו השנה זה  :מר דוד גמליאל

יודע מה מצב המקרקעין.   יאושר. אני לא 

 

.   :עירם אמתימר   ...אבל צריך גם כן

 

 זהו? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

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

 04/2015 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .א

 מספר

 ר"תב

  םסכו               נושא

 ח"ש

 הבהרות מימון מקור

 1,469,064 בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר 1
230,936 
700,000 
2,400,00 

 

 משרד החינוך
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 תקצוב בסיס
 תוספת מותנית

 

 798,299 בית חשמונאי –גני ילדים בניית  2
111,701 
290,000 

1,200,000 
 

 משרד החינוך
 משרד החינוך

 גטרכטנבר
 תוספת מותנית

 

,   :מר דוד גמליאל בניית מוסד חינוכי  עדכון תב"רים קיימים.פרק ב'

מקיף בסתריה, בית ספר תיכון איתן. יש לנו הגדלה של משרד החינוך של 

יש לנו הגדלה נוספת ממפעל ₪,  3,856,180ד' בפרוגרמה, -השלמה של שלב ג'
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שאר המספרים שכולכם ואת ₪,  214,416הפיס לצורך ציוד בריאות של עוד 

לסיום שלב ₪  30,076,000ראיתם כבר אישרנו בעבר, כך שסך התב"ר יעמוד על 

רכישת  –זה תב"ר ראשון. תב"ר שני  ד' של הפרוגרמה. יש עוד שני שלבים.

כך שהתב"ר יעמוד ₪,  36,000מחשבים לבתי ספר, התקנה של מפעל הפיס עוד 

זאת אומרת, היתה הוזלה שם.  . בכל מקרה התכנית בוצעה במלואה.561על 

 כשיש הוזלה מפעל הפיס לא משאיר לנו את הכסף, הוא לוקח אותו. 

 

 איזה בית ספר?  :מר ישראל כהן

 

כ  :מר דוד גמליאל בהתאם לתכנית מובנית.  מוסדות חינוך 7 -היו 

ממפעל הפיס, כך ₪  77,160אולם ספורט בית ספר גוונים, יש לנו פה הגדלה של 

 ₪.  9,257,760יעמוד על שסך התב"ר 

 

 מתי הפתיחה שלו?  :רמי רוזןמר 

 

 אוטוטו.   :מר פטר וייס

 

 הוא כבר גמור כמעט.   :מר דוד גמליאל

 

 אתה תוזמן. אני מקווה שתבוא. מי בעד? פה אחד.   :מר פטר וייס
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 -עדכון התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 201504/ הכספים ועדת לאישור תברים

 קיימים רים"תב עדכון. ב

 מספר

 ר"תב

 סכום נושא

  ח"ש

 הבהרות מימון מקור

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה 

 ביה"ס תיכון איתן

 מאושר      6,201,471
 מאושר    14,017,736
 מאושר      5,787,000
 הגדלה       3,856,180

 הגדלה         214,416
30,076,803 

 

 מפעל הפיס
 ד החינוךמשר

 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 מפעל הפיס

 
 
 

השלמת שלב ג'+ד' 
 לפרוגרמה

 וריהוט לכיתות  ציוד 

רכישת מחשבים  529
 לבתי ספר

 מאושר      597,816
 הקטנה        36,656

561,160 
 

 הפרויקט הסתיים  מפעל הפיס

אולם ספורט ביה"ס  226
 גוונים

 אושר       500,000
 שראו    5,352,220
 אושר    2,725,000

 אושר       424,380
 הגדלה      77,160

 אושר       179,000
9,257,760 

 
 

משרד הבינוי 
 והשיכון

 מפעל הפיס
 קרן מתקנים
 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות
 
 

 
 
 
 

 עדכון תוספות אחוזיות

 

. 2015אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .4  )השלמה(

 

היישוב האחרון שלא הגיש, באמת גם לא קיבל כסף   :מר דוד גמליאל

גני יוחנן.  זו הסנקציה היחידה שאנחנו יכולים לעשות. מתחילת השנה, זה 

עכשיו זה אישור פורמאלי, הרבה מעבר לזמן החוקי שנקוב בנושא הזה. בכל 

יוחנן מבקשים לאשר היום את תקציבם.   מקרה, גני 
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 מן העבירו את זה. הם אמרו לי שהם מז  :מר יוסי כחלון

 

 עכשיו העבירו.   :מר דוד גמליאל

 

.   :מר פטר וייס  אמרו

 

₪  10.85צו המיסים שלהם עומד ברמה החוקית על   :מר דוד גמליאל

זה תקציב שתואם את הביצועים יחסית ₪.  604,000למ"ר, והתקציב עומד על 

ר לאשר את , אין תוספות, אין כלום. זה ללא שמירה. לדעתנו אפשלשנה שעברה

 התקציב.

 

 מי בעד? פה אחד.   :מר פטר וייס

 

אני נמנע. אני לא רוצה לתת גושפנקא לוועדים שלא   :ישראל פרץמר 

 מגישים בזמן את התקציב. 

 

  נמנע. 1אז   :מר פטר וייס

 

): הוחלט לאשר החלטה צו המיסים לוועד מקומי גני את נמנע(  1ברוב קולות 

 למ"ר מגורים. ₪  10.85ע"ס  2015יוחנן לשנת 

 

גני יוחנן ומי תקציב ועד מקאת נמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

, ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע ₪ 604,000ע"ס  2015לשנת 

 הפעולות הרשומות בתקציב.
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 נמנע( את תקציב  1ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

 

 אתה רוצה שמית?   :מר פטר וייס

 

 לא משנה.   :ישראל פרץר מ

 

 לא, השאלה שלי, שמית, מחאה. בצדק.   :מר פטר וייס

 

 סוג של מחאה, כן.   :ישראל פרץמר 

 

 זה מפריע לניהול של המועצה?   :רמי רוזןמר 

 

 זה לא תקין שיישובים לא מאשרים.   :מר פטר וייס

 

זה לא תקין, ברור. אבל זה לא מפריע לך לעבוד.   :רמי רוזןמר 

 מפריע להם, לא מקבלים כסף. 

 

אנחנו בביקורת של משרד הפנים מקבלים הערה.   :מר דוד גמליאל

הכוח שלנו שואף לאפס בעניין הזה, כי זו ישות משפטית נפרדת. מה אנחנו 

יכולים לעשות? לעכב כסף. אז זה מעכב כסף, הוא גובה מיסים ומשתמש 

 במיסים שלו. 

 

עד נכון ובכיוון הנכון, עצם העיכוב אני חושב שזה צ  :ישראל פרץמר 
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על ליקויים שאני  של הכסף, אבל יחד עם זה אני לא רוצה לשמש כחותמת גומי

אחר כך בדיעבד מאשר אותם. ולכן ההימנעות שלי היא בהחלט צעד מחאתי 

 כדי לומר שזה לא תקין. 

 

,   :מר פטר וייס עצם העובדה שזה היישוב האחרון, שזה בחודש מאי

מאחר ויש צעדי ענישה ולא מזרימים נדבר על העבר מה היה קורה. ובוא לא 

 להם את התזרים החודשי אז זה מתקן את המצב.

 

 אני מקווה, בגלל זה אני מברך על הצעד.   :ישראל פרץמר 

 

יישובים רבים שלא הגישו בזמן, במשך השנים זה   :יובל אנוךמר 

 באמת השתפר לאין ערוך. 

 

  מח לשמוע. אני ש  :ישראל פרץמר 

 

 שנה יהיה בסדר.  20עוד   :מר פטר וייס

 

 המחאה זה בסדר.   :מר יוסי כחלון

 

 .2015עדכון תקציב לשנת  .5

 

שלוש לבין פעמיים אנחנו נוהגים לעדכן תקציב   :מר דוד גמליאל

, בדרך כלל טובים בשנים פעמים בשנה, בהתאם לשינויים לא צפויים

טוב. יש לנו תוספת מקורות של  עם בגלל שינויהאחרונות, גם לא טובים. אז הפ
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. 2015לגבי שנת  2014יחסית לתקציב שאישרנו בתקציב של ₪  11,530,000

נובע מתקבולים נוספים בארנונה בהיקף של  ₪ מיליון  6עיקר ההכנסות 

ושחרור כספים שנוצר כתוצאה, כפי שהסברנו בוועדת כספים וראיתם 

לחוקי התכנון והבנייה, התביעה של  197יף בפרוטוקול, מסיום תביעה לפי סע

 .יד רמב"ם

 

הוא קיבל את הכסף, אל תדאג. אה, הוא לא חבר   :מר פטר וייס

 אגודה. חבל. 

 

 כמה קיבל כל חבר שם?   :מר יוסי כחלון

 

 עכשיו. ₪, מיליון  12  :מר פטר וייס

 

 קודם.  2לא, הם קיבלו פי   :מר דוד גמליאל

 

 . 30%-זה העכשיו   :מר פטר וייס

 

 ובצדק, הם צריכים לקבל הרבה יותר.     :???

 

מצד שני, כפי שאתם ראיתם, בתשלומים אנחנו   :מר דוד גמליאל

עדכנו מספר נושאים שנתנו עליהם תגבור. בנושא של פינוי קרטונים, מתכות. 

 דרך אגב, ראוי לציין שהשנה משרד הפנים ביטל לנו את מענק האיזון סופית. 

 

 בסדר, עכשיו אין להם מה להוריד.   :וייסמר פטר 
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 עכשיו אנחנו צריכים לשמור על רף גבוה.   :מר דוד גמליאל

 

 אולי השר החדש, סילבן יחזיר את זה.   :מר פטר וייס

 

זאת ההזדמנות לשאול באיזה מערכת פטר, באמת     :???

 יחסים אתה עם סילבן. 

 

יודע איפה אני. אני מה זה יעזור לי? עזוב, אתה   :מר פטר וייס

 עכשיו אופוזיציה. 

 

יודע למה הוא שואל אותך.   :מר דוד גמליאל  אתה 

 

.   :מר פטר וייס  זה מהקבוצה שלו

 

בצד של התשלומים, כפי שאמרנו, יש תוספת של   :מר דוד גמליאל

ה והוספנו גם מרכזי מחזור, ותוספת עולאשפה סך כל כמות הופינוי,  הטמנה

לה, דבר שחייב אותנו להוסיף ים גדג, כמות החורבותהתבנושא מדידות. 

בנושא החינוך הוספנו פה כספים . תוספות כספיות ייתכן אף שנצטרך להגדילם

, בטיחות במוסדות לגבי בטיחות בגני ילדים, פיצול בית ספר שדות איילון

תב"ר  ממןועדכון עלויות ניקיון. ובנוסף לזה היתרה ת פיצול כיתותחינוך, 

 11,530,000ללי במועצה ובבינוי מוסדות המועצה וביישובים. סך הכל פיתוח כ

 זה התקציב, חברים. ₪. 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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 .צריך להגיד מילה טובה  :חיים אלקובימר 

 

קודם תצביעו, אחר כך נדבר. מי בעד? מי לגזבר.   :מר פטר וייס

 נגד? תודה רבה. עכשיו דבר. 

 

 בסך של 2015התקציב לשנת עדכון אחד את : הוחלט לאשר פה החלטה

שאר הנושאים ₪,  175,815,000, כך שהתקציב יהיה בסך של ₪ 11,530,000

 .ללא שינוי

 

פו נוסלדוד, כי  אני רוצה להגיד באמת מילה טובה  :חיים אלקובימר 

 מארנונה, של מקורות ומגביה נוספת. תקציבים

 

 לא רק.   :מר דוד גמליאל

 

היתה גם  2014ואני רוצה להזכיר שגם בעדכון של   :חיים אלקובימר 

 אם אני לא טועה. ₪, מיליון  3שם איזה תוספת של 

 

 עובדים קשה.   :מר פטר וייס

 

 דוד, אל תבקש תוספת שכר.    :???

 

 אין לי אפשרות. אני יכול לבקש מהיום עד מחר.  :מר דוד גמליאל

 

יו  :מר יוסי כחלון חנן הוא כביש לא שלנו. פטר, הכביש של יציף גני 
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 אני רוצה שיעשו תמרור בצבע כמו שצריך. 

 

 קיבלתם מדרכה חדשה, תגיד לפחות מילה טובה.   :מר פטר וייס

 

עוד לא עשו אותה. אני מדבר, מחנים שם איך   :מר יוסי כחלון

 שרוצים, מה שרוצים.

 

יוחנן?  :מר פטר וייס   על מה אתה מדבר, על גני 

 

יוחנן.   :מר יוסי כחלון  כביש שמוביל ליציץ. הוא נמצא בגני 

 

יוחנן ליציץ. אז מה אתה רוצה, שנסמן   :מר דוד גמליאל יוצא מגני 

 אותו באדום לבן? 

 

 כן. זה סכנת נפשות.   :מר יוסי כחלון

 

יש לך יו"ר ועד, שיביא את זה לוועדת התמרור, נדון   :יובל אנוךמר 

 בזה, נאשר את זה. 

 

אני לא יודע אם אתה זוכר, אני חושב שאני פניתי   :מר יוסי כחלון

 פעמים.  3-4פה בישיבה הזאת, אולי 

 

  -אתה חבר הנהלה, תעשה את זה בפורום יותר  :מר פטר וייס

 

אני אעשה את זה בהנהלה ואני אעשה את זה כמו   :מר יוסי כחלון



 מועצה אזורית גזר
 15.205.17, ראשוןיום מ, 551מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 16 
 

 שצריך. 

 

 יש ועד גם ביישוב, אל תשכח. לטוב ולרע.   :מר פטר וייס

 

  -אני יושב פה ואני חושב שהגיע הזמן לסמן  :ר יוסי כחלוןמ

 

,   :מר פטר וייס  מותר לך גם. דבר על משמר איילון

 

  -יוסי, תוך שבועיים  :מר דוד גמליאל

 

יופיע   :מר פטר וייס אתם יודעים מה, לא אכפת לי שזה 

 בפרוטוקול. אנחנו חיים במציאות של מצוקה מאוד קשה של מגורים, אני לא

רוצה להרחיב על זה את הדיבור, וזה יוצר בעיות מאוד קשות של חניות. עכשיו 

להטיל גזירה על יישוב או על תושב אתה צריך מראש לדעת אם תעמוד בזה. 

תראה, לשים אדום לבן ויעמידו מכוניות, כשיגיע השוטר לרשום רפורטים אני 

 ?' מעריך שאתה תהיה הראשון שתרוץ אליי 'למה עושים רפורטים

 

.  :מר יוסי כחלון .  כנראה שאתה לא.

 

 אחרים.  10אז ירוצו אליי   :מר פטר וייס

 

זה לא רק הבעיה. הבעיה היא שביישובים עושים   :ראובן ביטןמר 

מדרכות ומשאירים את הכביש כל כך צר. אני חושב שאם אתה תכניס את כל 

 -הבתים, הקומות שלהם בחזרה
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 א לעשות מדרכות? מה אתה מציע, ל  :מר פטר וייס

 

לא, אני חושב שזה לא דבר טוב. בצד אחד זה טוב   :ראובן ביטןמר 

 אולי, לא בשני הצדדים. 

 

 יוסי, דבר על זה בפורום קצר. הלאה.   :מר פטר וייס

 

, מה הוא צודק במה שהוא אומר, ואולי הגיע הזמן  :רמי רוזןמר 

רויות וכל אלה. אפשר יש פה הרבה תוספות למשקים. השכי –שנאמר פה בצדק 

לחוקק איזשהו חוק עזר שיחייב את השוכרים ואת המשכירים שלהם להודיע 

להם ושיכפו עליהם את זה, להכניס את הרכבים לתוך המשקים, לא לחנות 

אותם על השוליים. אני יכול להראות לכם כמה סרטונים פה שתבינו על מה 

 מדובר, ואני מבקש באמת לקדם דבר כזה. 

 

 רמי, אני באמת חושב שאמרת עכשיו דברי טעם.   :וייס מר פטר

 

 תודה רבה.   :רמי רוזןמר 

 

אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך בפורום, בארבע   :מר פטר וייס

שוב, אנחנו עדיין לא הצלחנו לעכל את האכיפה של חוק העזר לאיכות  עיניים.

י מגיעים כל הסביבה. יש בלגאן. אתם כולכם על הכיפאק, אבל אחרי זה אלי

הריקושטים למה הוא רשם לו דו"ח, וכשמתווכחים איתו אז גם הופכים אותו 

 לחוצפן. זה לא פשוט לעשות את המעבר. אנחנו עדיין לא עיר.

 

אני לא מדבר על דו"חות. אבל איפה הטעות שלך   :ראובן ביטןמר 
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 -לגבי המשקים? קודם כל בהרחבה

 

 חבה כרגע. אני לא דיברתי על ההר  :רמי רוזןמר 

 

שנה גרו שם זוגות צעירים. בכל  20תן לי רגע. לפני   :ראובן ביטןמר 

 מכוניות.  5יש  בית היה אוטו אחד. היום בכל בית בהרחבה

 

 אני לא מדבר על ההרחבה.   :רמי רוזןמר 

 

 חבר'ה, סטינו קצת, הלאה.   :מר פטר וייס

 

 .2015אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת  .6

 

בדומה לתהליך שעשינו בשנה שעברה ובשנים  :אריאל הילדסהיימרמר 

שנשלחו  ההמלצותקודמות אנחנו מבקשים לאשר את התמיכות לעמותות עפ"י 

אני אקריא אותן בקצרה בשביל הסדר הטוב, אני מניח שכולם קיבלו. לכם. 

₪.  20,000 –העמותה לקידום הספורט בנצר סירני פועלת בתחום הכדורסל 

העמותה תוקצבה ע"י מינהל  –שר עזריה הפועלת בתחום האגרוף עמותת נ

₪  18,000המלצתנו היא עפ"י הוראות הנוהל מצ'ינג של ₪.  18,000-הספורט ב

. עמותת סאנגרוק טקוונדו פועלת בתחום מתקציב תמיכות בשקל מול שקל

 –העמותה לספורט, תרבות ונוער הפועל נען ₪.  20,000 –אמנות הלחימה 

 20,000 –העמותה לקידום הספורט מצליח הפועלת בתחום הכדורגל ₪.  20,000

העמותה לקידום הספורט, חינוך ותרבות קיבוץ גזר הפועלת בתחום ₪. 

הספורט בתחום מועצה  העמותה לקידום₪,  20,000 –הבייסבול והסופטבול 
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אזורית גזר הפועלת בתחום הכדורסל, מפעילה קבוצת בוגרים בליגה ארצית 

את שם המועצה כחלק מהשם של הגוף המפעיל, לכן בהתאם לעדיפות  ונושאת

כל העמותות שהוזכרו עמדו ₪.  40,000שקבענו בנוהל ממליצים על תמיכה של 

וגם  בקריטריונים שנקבעו בנוהל, גם בתחומי הפעילויות ברחבי המועצה

 . במסמכים ובאישורים שנדרשו להציג בפני הועדה

 

 במצליח יש גם נוער וגם בוגרים. זה לא קבוצה אחת.   :יהודה גבאימר 

 

 יהודה, אתה חבר הנהלה?   :מר פטר וייס

 

 כן.   :יהודה גבאימר 

 

 אז מה אתה עושה פה? תבוא להנהלה.   :מר פטר וייס

 

 לא שמעתי את זה בהנהלה.   :יהודה גבאימר 

 

 אז זה לא הולך, מה לעשות.   :מר פטר וייס

 

 בל לא היה בהנהלה. א  :יהודה גבאימר 

 

וייס  מה לא היה?  :מר פטר 

 

 זה, מה שהוא מדבר.  :יהודה גבאימר 

 

 זה לא היה בהנהלה?   :מר פטר וייס
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עמותות פה, לפי יש נוהל של משרד הפנים, והנוהל  :אריאל הילדסהיימרמר 

 . זה לפי עמותה, לא לפי מספר קבוצות.יש פה עמותות שמפעילות קבוצות רבות

 

 למצליח לא רשום סכום בכלל.  :בל אנוךיומר 

 

אתה מסתכל על הסכום ₪.  20,000מצליח רשום,  :אריאל הילדסהיימרמר 

ניהול תקין. כל העמותות אישור שנה שעברה לא היה להם שתוקצב אשתקד. 

 עומדות באישורים שביקשנו ובתחומי הפעילות וכן הלאה.

 

וייס ד? מי נמנע? תודה מי נגאני מבקש לאשר. מי בעד?   :מר פטר 

 רבה. 
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 2015התמיכות לעמותות ספורט לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 כלהלן:

    
 שמות הגופים שהגישו         

 בקשה לתמיכה              

 הסכום המומלץ      
 ע"י הועדה מתקציב תמיכות 

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 ניבנצר סר

20.000 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 בתחום המועצה האזורית גזר 

40.000 ₪  

 עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה
 

18.000 ₪ 18.000 ₪ 
 (ט)ממנהל הספור

עמותה למען ספורט, חינוך ותרבות קיבוץ 
 גזר

20.000 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 20.000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 עמותה לספורט תרבות ונוער 
 הפועל נען

20.000 ₪  

  20.000₪ עמותה לקידום הספורט מצליח

 

 .2016אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת  .7

 

בסעיף הקודם, על המועצה לאשר מדי  דיברנוכמו ש :אריאל הילדסהיימרמר 

לשנת שנה את התבחינים גם לשנת העבודה הבאה. טיוטה של נוהל התמיכות 

ה. התבחינים לא השתנו לפי המלצת נשלחה אליכם לקראת הישיב 2016

הוועדה, אנחנו לא שינינו את הקריטריונים, הם תואמים את הוראות משרד 

זכאות כללית לפי  –הפנים. מדובר, שוב, על שני מסלולי זכאות. מסלול אחד 

קריטריונים שמופיעים בנוהל, והמסלול השני מצ'ינג שקל מול שקל לפי תקצוב 

 ? 2016אישור התבחינים לשנת  של מינהל הספורט. מי בעד

 

 אותם תבחינים. אלו  :מר דוד גמליאל
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אם אני רוצה להוסיף, למשל יש עמותה מסכנה בבית   :רמי רוזןמר 

עוזיאל שמצילה כלבים, אני יכול להוסיף את זה? אם הם עומדים 

וניהול ספרים והכל, אני יכול להוסיף בקריטריונים, אם הם עמותה ר שומה 

 אותם? 

 

בתחום לעמותות המועצה מדברת על תבחינים  :אריאל הילדסהיימר מר

בעוד כמה חודשים לחשוב על  2016תקציב  לקראת  הספורט. אפשר בדיון

של שנים היתה שהתקצוב  4נוסף. ההחלטה של המועצה מלפני  עמותות מסוג

 . ולכן הנוהל הנוכחי עוסק בעמותות ספורט יהיה בתחום הספורטתמיכות 

 

 זה ספורט.   :וזןרמי רמר 

 

 מה זה ספורט?  :מר פטר וייס

 

רכיבה טיפולית וכלבנות זה ספורט. חינוך כלבים זה   :רמי רוזןמר 

 ספורט. 

 זה חינוך.  :???

 

 עוד יותר טוב.   :רמי רוזןמר 

 

 נו באמת.   :מר פטר וייס

 

מאוד  בנוהל תמיכותחבל על הויכוח. יש הגדרות  :אריאל הילדסהיימרמר 

רשמיות  ת מה זה ספורט, זה מופיע בנוהל. מקיימות תחרויות ארציותברורו

 מוגדרים המפורטים בנוהל.ומפעיל קבוצות או אגודות ספורט בענפי ספורט 
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 מי בעד?   :מר פטר וייס

 

 (ספורט)התבחינים לתמיכות בעמותות : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 .2016לשנת 

 
 

 ופילים.  מחר נעשה גם נחשים  :מר פטר וייס

 

 אנחנו מדברים ברצינות, פטר.   :רמי רוזןמר 

 

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .8

 

כידוע לכם, גברי בוועדות המועצה.  אישור חילופי  :מר פטר וייס

אני מקווה שידוע לכם, שיוסי הרשקוביץ פורש, ואני מבקש לצרף אותו לוועדה 

 השתתפות מאוד מסיבית. החקלאית, בתפקיד הקודם שלו הוא השתתף 

 

 הוא היה רכז.     :???

 

הוא מבקש, ואני מבקש לאשר לו להיות חבר   :מר פטר וייס

 . מי בעד? תודה רבה. ז"ל בוועדה. במקום איתן סהר

 נוסף את מינוי מר יוסי הרשקוביץ כחבר: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בוועדה החקלאית.

 

 חקלאית עכשיו? מי מרכז את הוועדה ה  :רמי רוזןמר 
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מנהל מחלקת תברואה  ,המחליף של יוסי בתפקיד :אריאל הילדסהיימרמר 

 ורישוי עסקים ורכז הוועדה החקלאית. הוא ייכנס מחר, הם יעשו חפיפה.

 

  .2014אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת  .9

 

ת ממונה על תלונו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות :אריאל הילדסהיימרמר 

השנתי, פעילותה הגישה הממונה על תלונות הציבור את דו"ח  2008-הציבור מ

הוא נשלח אליכם לפני הישיבה, אני מניח שראיתם אותו. צריך לציין רק 

היא  רלוואנטית בקצרה, מה שהיא מגישה זה דו"ח שנתי. כמובן שבכל תלונה

כל אחת בזמן אמת לגבי סטטוס הטיפול. נערכה בדיקה לגבי  מגישה דיווח

וכאן המקום גם להודות לממונה,  מהתלונות והתושבים גם קיבלו תשובה בכתב

 . אם אין שאלות מיוחדות, אפשר לאשר את הדו"ח. שרה בר מימון

 

 אלה הן התלונות שהיו במהלך השנה?  :ישראל פרץמר 

 

של הממונה  ובאמצעות המוסד שהגישו באופן רשמי :אריאל הילדסהיימרמר 

, יש עוד מוקד ויש עוד קבלת קהל, אבל עפ"י חוק הממונה יבורעל תלונות הצ

זה התלונות שהוגשו. כל אלה הוגשו עפ"י החוק. החוק מגדיר שתלונה שהגיעה 

 לממונה בכתב, בחתימה, היא מטופלת באמצעות החוק. 

 

 בטלפון הגיעו הרבה יותר.  :יובל אנוךמר 

 

ת מגיעות לגלית בשביל גילוי נאות, הרבה מהתלונו  :מר פטר וייס

 באופן לא רשמי והיא פותרת את הבעיות. 
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בגלל זה אני רוצה לומר שקודם כל זה יפה מאוד   :ישראל פרץמר 

שהתלונות פה הן ממש מינוריות ומצומצמות. זה דבר לא רגיל. זה אחד. אבל 

אני הבנתי גם למה. גלית עושה עבודה מצוינת, אין לי ספק, וגם אחרים 

ד עם זאת, אני הייתי אומר שבמסגרת ערוצי המידע שהמועצה במועצה. אבל יח

ממש עושה בזה חיל בתקופה האחרונה, רצוי לומר לתושבים שיש גם הליך של 

אם יש תלונות, כדי באמת לצמצם אותן עד לאפס, שיגישו אותן בצורה 

 מסודרת. 

 

 ועוד. מופיע באתר המועצה, בסל השירותים לתושב :אריאל הילדסהיימרמר 

 התפקיד של שרה ודרך הפנייה לשרה מופיע בפרסומי המועצה.  ופיעמ

 

 יפה מאוד.   :ישראל פרץמר 

 

דרך אגב, אני רוצה לעדכן אתכם, מאוד חשוב   :מר פטר וייס

שתדעו, יש אתר פייסבוק במועצה, והאתר הזה הצליח לעצבן ברמות כאלה 

חד למישהי מישהו מסוים שכתב תלונה ליאח"ה שראש המועצה רצה לתת שו

שתסגור את העיתון שלה, שוחד פוליטי, וביקשו לחקור את זה אם אין פה איזה 

ומשרד הפנים הפנה אלינו שאילתה.  זה הגיע למשרד הפנים עבירה על החוק.

רק בשביל להרגיע פה את כולם, היא עובדת, עושה עבודה מצוינת, והיא סגרה 

 את העיתון הרבה לפני זה ואין שום קשר. 

 

 מי זאת?    :???

 

 בבית חשמונאי.  תבחורה רצינית, היא עובדת. תושב  :מר פטר וייס
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י שוורץ. היא לא עובדת מועצה, היא נותנת לשר  :אריאל הילהיימר

 שירותים למועצה. 

 

אז אני רוצה לומר לך, פטר, בעניין הזה, כדאי   :ישראל פרץמר 

 -שתדע

 

 ו. לא, זה סימן שמרגיז את מישה  :מר פטר וייס

 

זה ברור, אבל ככל שאתה חשוף בתקשורת ואתה   :ישראל פרץמר 

בעצם מראה פתיחות ושקיפות מלאה, כך יש יותר סכנה, במירכאות או לא 

 , שיבואו בטענות לככה ואחרת. במירכאות

 

, 443אין לי שום בעיה, אבל בין זה לפנות ליחידה   :מר פטר וייס

פשטו על המועצה, לפחות יכלו לעשות להטריד אותם עם זה, וגם הם, חבל שלא 

. שלחו את זה למשרד הפנים לאגף הביקורת, אגף הביקורת כותרות בעיתונים

י  שלח לנו שאילתה שנתאר מה בדיוק הפשע הנוראי, בזה נגמר הסיפור. אבל אנ

רוצה שתדעו. יש חשיפה, יש שקיפות כמו שאוהבים להגיד את זה היום, יש לזה 

 מחיר. טוב, הלאה. 

 

דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את חלטהה

2014. 
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אישור הסמכת היישובים לשמירה על בסיס חוק העזר הישן )תוספת  .10

 לסדר היום(.

 

כפי שאמרתי בתחילת הישיבה, בפעם הקודמת   :מר דוד גמליאל

יחד עם אישור חוק העזר החדש לפי מטרים.  ביקשנו, היו הרבה לבטים לגבי

אישור, וכל הרשויות  זאת, אמרתי שמשרד הפנים הוציא בהוראת שעה

, להגיש בקשה. אנחנו הגשנו 31/12שמעוניינות לקבל הארכת תוקף החוק עד 

חודשים. אישרו לנו את זה, לקח  3.5חודשים,  4ומשהו,  3את הבקשה לפני 

סמיך . משרד הפנים אישר למועצה האזורית גזר להקצת זמן במשרד הפנים

יישובים לבצע שמירה בהתאם לחוק הישן. החוק הישן מדבר על גבייה מכל בית 

 כמו שהיה עד היום. ₪.  84לכל בית ₪. ומשהו  80מגורים בסך של 

 

  -בתי אב 4אבל אני לא מבין. יש במשך אחד   :מר משה סויסה

 

. לעצם העניין, בסוף שנה כל יישוב 85כפול  4  :מר דוד גמליאל

ההסמכה צריך להגיש מאזן שמירה, לנהל את העסק בחשבון נפרד, שמקבל את 

להראות לנו במאזן מאוד ברור כמה היו הוצאות השמירה וכמה היו הכנסות. 

להחזיר לאנשים, או בעבר כמובן לא היו מחזירים, היו מזכים  –אם יש עודפים 

 בחשבון בינואר. 

 

 אין אפשרות להשקיע את זה?  :אלונה ביטןגב' 

 

לא, צריכים להחזיר, חד משמעי. הוראות החוק   :וד גמליאלמר ד

אנחנו מתבקשים היום,  אמרו שזה מה שצריך לעשות. או לזכות או להחזיר.
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עפ"י גם המלצת היועץ המשפטי, לאשר ולהסמיך את היישובים שרוצים בכך 

לבצע שמירה. כמובן בכפוף להגשת תקציב מעודכן, שאותו אנחנו נאשר בפעם 

 הבאה. 

 

 יש לי שתי השגות.   :חיים אלקובימר 

 

 משה לפניך.   :מר פטר וייס

 

כ  :מר משה סויסה אנשים  70-לאור השתלשלות העניינים בבן נון, היו 

. הפנייה הזאת היתה לדוד 54, 53והיום ספרתי מי בעד, שהתנגדו לנושא הזה, 

של חודשים, אני שאלתי את דוד במהלך התקופה הזאת מה התשובה  3-4לפני 

היועץ המשפטי, הוא לא אמר לי תשובה החלטית. זאת אומרת, כן מותר / לא 

אומרים שיישוב שהסתדר מספר שנים עם אותו תקציב  –ה מותר? מסיבה פשוט

, אסור לו להטיל שמירה מחדש. אז אין החלטה, מאחר מימן את השמירהוגם 

טה וקרה מה שקרה. האם יש חוות דעת של יועץ משפטי שמגבה את ההחל

 ? הזאת

 

עו"ד איתן אני רוצה להגיד לכם משהו. במקרה דוד   :מר דוד גמליאל

לא כתב עדיין את חוות הדעת. היתה לו בעיה אישית היום לסיים דוד עדיין 

לכתוב אותה. על פניו, בעל פה הוא אמר לי, והוא ישלח את זה מחר בצורה 

במקרה שא אמר מסודרת אחרי שחן סומך גם יעיין בעניין הזה. בעל פה הו

נון  . , ניתן לבצע שמירה ולגבות אגרההספציפי של בן 

 

 בסדר. נקבל תשובה בכתב?   :מר משה סויסה
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 בוודאי, ראש המועצה יקבל חוות דעת.   :מר דוד גמליאל

 

מה התחולה של  דבר שני, שכחת דבר אחד להגיד.  :מר משה סויסה

 הנושא הזה? 

 

 . 31/12עד   :מר דוד גמליאל

 

  לא, מה התחולה? ממתי?  :משה סויסהמר 

 

 היישוב.  , וכמובן בכפוף לאישור תקציב1/6-מ  :מר דוד גמליאל

 

צריך לעשות את המאזן שיהיה ברור, כי יש יישובים   :מר משה סויסה

. רק חודשים 7-שיתחכמו, יעשו מאזן מינואר עד דצמבר. המאזן צריך להיות ל

לחודש, כאשר השמירה עולה ₪  17,000ל אצלנו ביישוב, לדעתי, תהיה גבייה ש

 ₪. 8,000או  7,000-בערך כ

 

.   :מר פטר וייס  הוא לא יכול לגבות יותר ממה שזה עולה לו

 

שצריך להחזיר לאנשים ₪  9,000יש פה בסביבות   :מר משה סויסה

  -אז שיהיה ברורהאלה. 

 

. אתה יכול לגבות בהחלטת 85אתה לא חייב לגבות     :???

 גבות פחות. הנהלה ל

 

 ולהחזיר בסוף שנה.  85אתה חייב לגבות   :מר דוד גמליאל
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ל  :מר משה סויסה  7-קודם כל שיהיה ברור שהמאזן צריך להיות 

 חודשים ולא לשנה. 

 

.  :מר דוד גמליאל  ודאי

 

ב  :מר משה סויסה  . 1/6-והתחולה זה 

 

 אני אסביר.    :מר דוד גמליאל

 

 ? 30ולא  85למה     :???

 

 . 85כי המחוקק קבע שלחוק צריך לגבות   :ר דוד גמליאלמ

 

, אנחנו לאורך כל השנים כל הנושא של השמירה  :עו"ד חן סומך

חיים מהוראות שעה שמשרד הפנים כל פעם מאשר עוד שנה ועוד שנה ועוד 

שנה. מכיוון שמשרד הפנים, יש לו איזושהי תפיסה שצריך לעשות חוק עזר 

לגבי נושא שמירה. בין יתר הדברים  פרמטרים כולליםלשמירה כולל, שיכלול 

ויישוב, בין הרשויות  שעושים בעיה בעניין הזה זה ההבדלים בין כל יישוב 

, ובין שיטות הגבייה השונות. לכן נוצרה בעיה. באופן עקרוני, מה השונות

 שהיה הוא שיהיה עד סוף השנה הזאת. 

 

נ  :מר דוד גמליאל ₪  85בנה על בסיס של דרך אגב, רק תדעו שהחוק 

שהיו קבועות אז. אל  שנים לאור כמות היחידות 5-6לפני ליחידת מגורים 

 שנים האחרונות.  6במהלך  תשכחו, נוספו הרבה יחידות במושבים
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 מה יהיה בשנה הבאה?    :???

 

דיה לצרה בשעתה, מה המדיניות תהיה. משמועות   :מר דוד גמליאל

מגזר הכפרי את החוק לאשר לרוצה להמשיך ששמעתי מהמנכ"ל הנוכחי, הוא 

 הישן. 

 

לא יישאר הרבה. אישור הסמכת היישובים לשמירה   :מר פטר וייס

  על בסיס חוק העזר הישן, כל יישוב יידרש לקבל אישור נקודתי. אז מי בעד?

 

.   :מר דוד גמליאל . עכשיו זו הסמכה עקרונית. אנחנו לא מתווכחים ב.

 הבאה אם כן או לא. 

 

משה, אתה רוצה בשביל הפרוטוקול להיות נגד? מי   :ר פטר וייסמ

 בעד? 

 

 אישור גורף לכולם, שיעדכנו את התקציב, זה הכל.   :מר דוד גמליאל

 

  -פטר, אתה מוכן להסביר? זה לא החלטה  :מר משה סויסה

 

לא, זה לא. תצטרכו להביא יישוב יישוב. אל תדאג.   :מר פטר וייס

 מי בעד? 
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את הסמכת היישובים לשמירה על בסיס חוק וחלט לאשר פה אחד ה :החלטה

 , זאת בכפוף להגשת תקציב מעודכן לאישור.העזר הישן

 

 תודה רבה. הישיבה נעולה.  :מר פטר וייס

 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       עצהראש המו       
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 קובץ החלטות

ושא לסדר היום: אישור הסמכת הוספת נ: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 היישובים לשמירה על בסיס חוק העזר הישן.

 

 .550פרוטוקול מליאה מס' אישור  .2

 

 .550פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 תב"רים.אישור  .3

 

 -התב"רים כלהלן:ר פה אחד את : הוחלט לאשהחלטה

 04/2015 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .ב

 מספר

 ר"תב

  סכום               נושא

 ח"ש

 הבהרות מימון מקור

 1,469,064 בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר 1
230,936 
700,000 
2,400,00 

 

 משרד החינוך
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 תקצוב בסיס
 ותניתתוספת מ

 

 798,299 בית חשמונאי –גני ילדים בניית  2
111,701 
290,000 

1,200,000 
 

 משרד החינוך
 משרד החינוך

 טרכטנברג
 תוספת מותנית
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 -עדכון התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 04/2015 הכספים ועדת לאישור תברים

 קיימים רים"תב עדכון. ב

 מספר

 ר"תב

 סכום נושא

  ח"ש

 הבהרות מימון מקור

בניית מוסד חינוכי  495
 מקיף בסתריה 

 ביה"ס תיכון איתן

 מאושר      6,201,471
 מאושר    14,017,736
 מאושר      5,787,000
 הגדלה       3,856,180

 הגדלה         214,416
30,076,803 

 

 מפעל הפיס
 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 מפעל הפיס

 
 
 

ב ג'+ד' השלמת של
 לפרוגרמה

 וריהוט לכיתות  ציוד 

רכישת מחשבים  529
 לבתי ספר

 מאושר      597,816
 הקטנה        36,656

561,160 
 

 הפרויקט הסתיים  מפעל הפיס

אולם ספורט ביה"ס  226
 גוונים

 אושר       500,000
 אושר    5,352,220
 אושר    2,725,000

 אושר       424,380
 דלההג      77,160

 אושר       179,000
9,257,760 

 
 

משרד הבינוי 
 והשיכון

 מפעל הפיס
 קרן מתקנים
 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות
 
 

 
 
 
 

 עדכון תוספות אחוזיות

 

. 2015אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .4  )השלמה(

 
): הוחלט לאשר החלטה צו המיסים לוועד מקומי גני את נמנע(  1ברוב קולות 

 למ"ר מגורים. ₪  10.85ע"ס  2015חנן לשנת יו

 
גני יוחנן ומי תקציב ועד מקאת נמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט לאשר החלטה

, ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע ₪ 604,000ע"ס  2015לשנת 

 הפעולות הרשומות בתקציב.
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 .2015עדכון תקציב לשנת  .5

 

 בתוספת של 2015ציב לשנת התק: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

ש"ח, שאר 175,815,000כך שסך התקציב יעמוד על סך של  ₪ 11,530,000

 הנושאים ללא שינוי.

 

 .2015אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת  .6

 

 2015התמיכות לעמותות ספורט לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 כלהלן:

 

    
 שמות הגופים שהגישו         

 בקשה לתמיכה              

 הסכום המומלץ      
 ע"י הועדה מתקציב תמיכות 

 מימון חיצוני         

 עמותה לקידום הספורט 
 בנצר סרני

20.000 ₪  

 עמותה לקידום הספורט
 בתחום המועצה האזורית גזר 

40.000 ₪  

 עמותת מכבי נ.ש.ר עזריה
 

18.000 ₪ 18.000 ₪ 
 (ט)ממנהל הספור

פורט, חינוך ותרבות קיבוץ עמותה למען ס
 גזר

20.000 ₪ 
 
 

 

 

  ₪ 20.000 עמותת סאנגרוק טאקוונדו

 עמותה לספורט תרבות ונוער 
 הפועל נען

20.000 ₪  

  20.000₪ עמותה לקידום הספורט מצליח

 

 

 



 מועצה אזורית גזר
 15.205.17, ראשוןיום מ, 551מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 36 
 

 

 

 .2016אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת  .7

 

 (ספורט)תמיכות בעמותות התבחינים ל: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 .2016לשנת 

 

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .8

 

נוסף את מינוי מר יוסי הרשקוביץ כחבר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 בוועדה החקלאית.

 

  .2014אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת  .9

 

ר לשנת דו"ח הממונה על תלונות הציבו: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

2014. 

 

אישור הסמכת היישובים לשמירה על בסיס חוק העזר הישן )תוספת  .10

 לסדר היום(.

 

ים לשמירה על בסיס חוק את הסמכת היישובוחלט לאשר פה אחד : ההחלטה

 העזר הישן בכפוף להגשת עדכון לתקציב היישוב.

 


