
 כ"ב אייר, תשפ"א 
 2021מאי,  4 

5.213.סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום  

רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, רן שדה, גדי איצקוביץ, ישראל פרץ, מיכל ילובסקי,   :חברי וועדות נ וכחים
 רחמים מימון,  ויקטור חמני, איתי שייביץ, יוחנן יומטוביאן, אלעד לוי, נעמה מאירי מקוב 

עו"ד איתן בראש, רחל צרויה, כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, אלומה פיטל,  ענת אוזן : משתתפים נוספים

 עמיר כהן, חיה לזר נטקין  :חסרים

   :מידע

רותם ידלין פותחת בהסבר ובהצגת נתונים בעניין אישרור ארבעת חוקי העזר לגזר: 

 חוק עזר  סלילת רחובות ותיעול צמוד  -
 חוק עזר לפינוי פסולת  -
 חוק עזר מודעות ושלטים  -
עדכון חוק עזר לשמירת איכות הסביבה  -

התקיים דיון בנושא. 

0  -, נמנע   4  - , נגד 9 -בעד  -אישרור חוקי העזר  : הצבעה

 אושר ברוב קולות  :החלטה

 כספים:

 :2021 עידכון תקציב  .1

  .2021ראשת המועצה הציגה את עיקרי העדכונים לתקציב 

0  -, נמנע    0   -, נגד 13 - בעד -  2021אישור עידכון תקציב  :הצבעה

 אושר פה אחד  :החלטה



                                                                                                                                       

 
 

 אישור תב"רים:  .2
 

 

 
 
 

   ראשת המועצה הציגה את כספי הפיתוח ו נערך דיון.
 

 0  -, נמנע   0  -, נגד 13 -בעד -אישור תב"רים    :הצבעה
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 
 
 
 
 
 
 
 

1

מספר 

תב"ר

 תקציב קודם שם תב"ר              

)₪(

תקציב מבוקש הקטנההגדלה

)₪(
הבהרותמקור מימון

קרנות הרשות5,330,000       5,330,000 

תברים לפיתוח ישוביםתקציב רגיל3,000,0003,000,000                     -   
 5,330,000       8,330,000

מספר 

תב"ר

תקציב מבוקש שם תב"ר              

)₪(

מקור מימון

קרנות הרשות2,000,000פיתוח ושיפוץ מוסדות חינוך וישובי המועצה

מניעת התמכרויות בקרב בני נוער - תוך כדי 

תנועה
קרנות הביטוח לאומי973,392

תב"רים ועדת כספים - מאי  2021

תברים חדשים  ועדכון תברים

הבהרות

70% מהתקציב למשך 3 שנים
והיתרה מתקציב רגיל בסך 139 אלף 

לשנה במשך  3 שנים

פיתוח ישובים 2021-2022

2

מספר 

תב"ר

שם תב"ר              
 ביצוע )₪(

הערות

לסגירה199,953מתחם כושר גופני חצר הרצוג718

לסגירה999,894עיצוב והצטיידות - ריהוט בי"ס איתן706

716M21 לסגירה200,000עיצוב גנים חדשניים

3

 תקציב קודם הפרויקטשנה

)₪(

הגדלה
הקטנה

תקציב מבוקש 

)₪(

114,000314,000           200,000 פיס מושלם - תוכנית הפעלה2022

הגדלת סכום המינימום114,000314,000           200,000 פיס מושלם - תוכנית הפעלה2023

עדכון תוכנית חומש - מפעל הפיס

הבהרות

הגדלת סכום המינימום

סגירת תברים



                                                                                                                                       

 
 

 
 

 הנהלה:  
 
 . כ"ט ב אייר התשפ"א,11/5/21 שלישי,ביום תתקיים ש 23 אישור סדר יום לישיבת  מליאה מס' .1
 
 

 : 23מליאה מס' 
 
 .  מידע. 1
 . 22.  אישור פרוטוקול מליאה מס' 2
 . אישור להחלטת ועדת תמיכות להקצאת כספים. 3
 . אישור פטור מאגרות והיטלים מושב סתריה 4
 . אישרור חוקי עזר לגזר:5

 חוק עזר סלילת רחובות ותיעול צמוד  -    
 חוק עזר לפינוי פסולת  -    
 חוק עזר מודעות ושלטים -    
 עדכון חוק עזר לשמירת איכות הסביבה  -    
   עדכון ראשון. – 2021. תקציב 6
 . אישור תב"רים. 7

 
 

 0  -, נמנע    1  -, נגד  12 - בעד -  23 אישור סדר יום למליאה מס'  :הצבעה
 

 אושר ברוב קולות  :החלטה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       _____________________                            ___________________ 
  רותם ידלין                                                          כרמל טל                                 

  ראשת המועצה                                                   מנכ"לית המועצה                             
 


