
                                                                                                                                       

 
 

                                                     

                                        

 

 
 

 2017יוני  21
 כ"ז סיון תשע"ז

 
 
 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
 19/03/17הישיבה התקיימה ביום 

 
 

 :נוכחים
 ,, חיים אלקובי, יוחנן יומטוביאן, יוסי וסרמןישראל כהן ויקטור חמני,ובן ביטן, ג'ו לוי, ראראש המועצה,  -פטר וייס

 יובל אלון, משה סויסה, יהודה גבאי.
 

 :בהשתתפות
-ואלומה פיטלמבקרת המועצה -עמירה מוסקוביץגזבר המועצה, -המועצה, דוד גמליאלמנכ"ל -אריאל הילדסהיימר
 המועצה.מנהלת לשכת מנכ"ל 

 
 :הנהלה

 
 .570לישיבת מליאה מס' אישור סדר יום 

 
 מציג את סדר היום לאישור. פטר וייס:

 
 

 ):25/04/17(  570 ת מליאה מס'וסדר יום לישיב
 
 מידע. . 1

 .569אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 אישור תב"רים..  3

 אישור חילופי גברי בוועדת ביקורת יישובית. .4

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .5

 .2016אישור דו"ח ממונה על תלונות הציבור לשנת  .6

 מחיקת חובות אבודים.אישור  .7

 אישור התקנת קוראי צ'קים במחלקת גבייה. .8

 
 

 בעד? פה אחד.מי 
 

 .570: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' החלטה
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       

 
 

 :כספים
 
 אישור תבר"ים .1

 
 -מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן דוד גמליאל:

 
 
 
 
 
 

 תב"רים חדשים לאישור .א
 
 

 מספר
 תב"ר

 סכום               שם תב"ר
₪ 

 הבהרות מימון מקור

 עבור בית ספר שחקים משרד החינוך 54,200 אופק חדש -פינות עבודה יסודי חדש  647
 91,000 תכנון סלילת כביש משמר איילון שעלבים 648

39,000 
130,000 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 
 
 

 

 105,000 נען-תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ  649
45,000 

150,000 
 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

650 
 

  משרד הפנים 30,000 2016סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 

  משרד הפנים 11,700 2016קוב נגרר  1רכש מיכל מים  651
  משרד הפנים 11,400 2016קוב גמישים  2מיכלי מים  2רכש  652
  משרד הפנים 30,000 2016שדרוג מחסן חרום  653
עבור בתי ספר שחקים,  הפיסמפעל  1,092,480 ציוד ומחשוב מוסדות חינוך 654

עתידים ואודיטוריום 
 הרצוג.

 
 
 
 
 
 
 

 
 ב. עדכון תב"רים קיימים

 



                                                                                                                                       

 
 

מספר 
 תב"ר

 סכום  שם תב"ר
₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

495 
בניית מוסד חינוכי מקיף 

 בסתריה ( תיכון איתן)

 אושר -    19,018,294 
 אושר -      6,415,887 
 אושר -      5,637,279 
 הגדלה -         406,989 
 31,478,449 
 

 משרד החינוך
 מפעל הפיס

 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

תוספות הנדסיות בגין 
 שלב ד

 

319 
מבני ציבור קיבוץ משמר 

 דוד

 אושר -    2,000,000
 אושר -      307,989

 אושר -    4,480,000
 הגדלה -     868,154

7,656,143 

 משרד הבינוי והשיכון
 רשות מקרקעי ישראל

 קרנות הרשות
 רשות מקרקעי ישראל

 
 

שיווקים  –מבני ציבור 
 יח"ד) 147(

597 
 

 מושב פתחיה –גן ילדים 
 

 אושר -       734,532
 אושר -       631,037
 הגדלה -       116,000

1,481,569 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 

 בניית גנ"י טרום חובה  461

 אושר -     5,839,169 
 אושר -        789,678 
 הקטנה -    )    18,192(

6,610,656 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 

 

580 
 

בניית גני ילדים יציץ 
 ורמות מאיר

 אושר -    1,717,049 
 אושר -       993,287 
 הקטנה -       )40,959(
 2,669,377 
 

 משרד החינוך
 הרשותקרנות 

 קרנות הרשות
 

 

581 
 

בית  –בניית גני ילדים 
 חשמונאי

 אושר -       996,687 
 אושר -       353,313 
 הקטנה -    )   36,012(
 1,313,988 

 החינוך משרד
 הרשות קרנות
 הרשות קרנות

 

 אושר -        741,191 גן ילדים משמר דוד 626
 אושר -        465,771
 הגדלה -        143,038

 הקטנה -)     168,723(
1,181,277 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תוספות אחוזיות

587 
כיתה יבילה בית ספר 

 שדות איילון

 אושר -        150,000
 הקטנה -      ) 11,735(

138,265 

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים . סגירת 
 תב"ר.

 
 
 

 
 המועצה צריכה לשלם מהמקורות שלה בסיסי מג"ב? וסרמן:יוסי 

 
לקרן עבודות פיתוח.  סה"כ כל ההקטנות חוזרותבנושא גנ"י  צא כאן והוא שלנו.ממדובר על בסיס שנ דוד גמליאל:

 כיתה יבילה תב"ר ישן, הסתיימה העבודה והיתרה חוזרת לקרנות הרשות.



                                                                                                                                       

 
 

 
 מי בעד? פה אחד.

 
 התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאה.אושרו פה אחד  :החלטה

 
 
 

נישומים שעברו הליך שיפוטי שבמשך שנים לא הצלחנו לגבות את  7יש לנו כבר  -מחיקת חובות אבודים דוד גמליאל:
 ותמליץ למליאה להביא למחיקת חובות אלו.הכסף. הוועדה תשב בעוד שבועיים 

 
 קשה וכמה מתוכם אושרו?מתוך כמה? כמה הגישו ב 7מדובר על  ישראל כהן:

 
בשלב השני הוועדה תשב שלא היה ניתן לגבות מהם את החוב לאחר הליך שיפוטי, חברות  7מדובר על  דוד גמליאל:

 ותבחן את שאר המקרים.
 

 מדובר על חוב למחיקה. חיים אלקובי:
 

 מנהלת כ"א בוועדות הרלוונטיות.כרגע  -חילופי גברי אריאל הילדסהיימר:
 

להתקנת קוראי צ'קים שיחסכו זמן הפקדה  אישור אנו מבקשים -: התקנת קוראי צ'קים במחלקת גבייהדוד גמליאל
 בבנק.

 
 

 רשמה: אלומה פיטל
 
 
 

 _________________________________   _________________________________  חתימות:
 אריאל הילדסהיימר-פטר וייס                              מנכ"ל המועצה-ראש המועצה                            


