
 ד' תמוז, תשפ"א  
 2021יוני,   14 

13.6.21סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים מיום  

רותם ידלין-יו"ר, יהודה שניוייס, נריה הרואה, גדי איצקוביץ,  איתי שייביץ, יוחנן יומטוביאן,   :חברי וועדות נ וכחים
 נעמה מאירי מקוב, עמיר כהן

עו"ד חן סומך, כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון,  אילנית ביטון, אלומה פיטל,  ענת אוזן : משתתפים נוספים

 חיה לזר נוטקין, רן  שדה, ישראל פרץ, מיכל ילובסקי, רחמים מימון, ויקטור חמני, אלעד לוי  :חסרים

:חוק העזר לשמירה בישובים 

ידלין: נותנת בחוק לישובים להפעיל חוק שמירה, לבצע תוכנית שמירה  רותם    חוק עזר שמירה הוא אפשרות שהממשלה 
ולהטיל תעריף שמירה בהתאם ועל פי החוק.  תעריף השמירה למ"ר נקבע ע"י משרד הפנים ב התאם לתוכנית השמירה שהציע  

10היישוב ולגודל הנכסים ביישוב. החוק מופעל ע"י היישוב ולא על ידי המועצה. הגבייה נעשית ע"י הועד המקומי בלבד.  
ישובים  בחרו להגיש  תוכנית שמירה,  וקיבלו אישור לתוכנית שהגישו,  ובהתאם בוצע תחשיב לתעריף. בסופו של יום, הועד  

המקומי יחליט בנוגע להפעל ת השמירה.   

0   -, נמנע   0  -, נגד  8  - בעד -   חוק עזר לשמירה בישובים:הצבעה

  אושר פה אחד :החלטה

 כספים:

: 2022אישור צו המיסים של המועצה לשנת  .1

1.92%הינה    2022  התוספת החוקית של משרד הפנים לשנת  .2022ראשת המועצה  הציגה את  צו המיסים של המועצה לשנת  
 מתעריף שנה שעברה. 

 האם חל שינוי במדיניות גביית המיסים של המועצה?  :נריה הרואה

: לא חל שינוי. מליאת המועצה הנוכחית לא העלתה ארנונה ולא שינתה מדיניות. רותם ידלין

 0   -, נמנע   0  -, נגד 8 -בעד -  2022אישור צו המיסים של המועצה לשנת  :הצבעה

 אושר פה אחד  :החלטה

: 2022אישור צווי מיסים לישובים לשנת  .2

  מתעריף שנה שעברה. לגבי העלאות חריגות  לתעריף  1.92%הינה    2022: התוספת החוקית של משרד הפנים לשנת  רותם ידלין
בועדים  מקומיים, אין אישור לתעריף של יותר משליש מתעריף המועצה, כך שהתעריף המקסימל י לישובים שנמצאים מתחת  

 11.76  ₪ למ"ר. יש לנו שני ישובים שיכולים לבקש העלאה חריגה והם שעלבים ומשמר דוד. הוא לשליש מתעריף המועצה  
 ממתינים להחלטות הועדים בעניין זה. 

0  -, נמנע    0  -, נגד 8  -בעד  -  2022אישור צווי מיסים לישובים לשנת   :הצבעה

 אושר פה אחד  :החלטה



                                                                                                                                       

 
 

 
 
  אישור תב"רים: .3
 

המועצה  זכתה   בקול  קורא  'סביבטבע'  של  המשרד  להגנת  הסביבה', באמצעותו ניתן יהי ה לשפר  את נראות  וניקיון   :רותם ידלין
השטחים הפתוחים והציבוריים של המועצה, לחזק את תחושת השייכות  והזהות  המקומית של התושבים לאתרי הטבע, 

לשמור על המערכות הטבעיות ובתי  הגידול ביישובים ולהנגישם לציבור. 
 

 
 
 
 

 0  - , נמנע   0   -, נגד 8 -בעד -אישור תב"רים    :הצבעה
 

 אושר פה אחד  :החלטה
 

1

מספר 

תב"ר

תקציב מבוקש שם תב"ר              

)₪(

מקור מימון

המשרד להגנת הסביבה155,000סביבטבע 2020

155,000

מספר 

תב"ר

 תקציב קודם שם תב"ר              

)₪(

הקטנההגדלה
הבהרותמקור מימוןתקציב מבוקש )₪(

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמשרד הדתות2,27854,050           56,328 732

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמשרד הפנים51910,881           11,400 652

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמשרד הפנים81910,881           11,700 651

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמשרד הפנים10,22019,780           30,000 722

הוקטן ע"י משרד הפנים

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמשרד הפנים3,32716,673           20,000 721

הוקטן ע"י משרד הפנים

פרויקט הסתיים מוגש לסגירהמפעל הפיס242,900257,100         500,000 730

היתרה נותרה של המועצה 

האזורית גזר במפעל הפייס 

לפרויקטים אחרים

2

מספר 

תב"ר

שם תב"ר              
 ביצוע )₪(

הערות

54,050תחזוקה והרחבת עירובין 7322019

10,881רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 6522016

10,881רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 6512016

50,000מרחבי הכלה - שדות איילון719

19,780ציוד למתנדבים722

16,673אבזור חמ"לים721

257,100ציוד מחשוב לבתי ספר730

50% מתקציב רגיל - 155,000  ₪ לתקופה 

של 3 שנים, שנה ראשונה 45,000 ₪, שנה 

שנייה 80,000 ₪ שנה שלישית 30,000 ₪

תב"רים ועדת כספים - יוני  2021

תברים חדשים  ועדכון תברים

אבזור חמ"לים

סגירת תברים

ציוד למתנדבים

רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016

רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 2016

תחזוקה והרחבת עירובין 2019

הבהרות

ציוד מחשוב לבתי ספר

המשרד להגנת הסביבה
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