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מועצה אזורית גזר 
ישיבת מליאה מן המניין מס' 580 

מיום ראשון, י"א בתמוז תשע"ח, 24.06.2018

פטר וייס  - ראש המועצהמשתתפים:  מר 
רוית יצחקי חלוץ - חבר מועצה  גב' 
ישראל פרץ - חבר מועצה  מר 
- חבר מועצה וייס   רפי  מר 
- חבר מועצה יוסי אלוני   מר 
יובל אנוך - חבר מועצה מר 
- חבר מועצה תמיר ארז  מר 
חיים אלקובי - חבר מועצה מר 
- חבר מועצה רמי רוזן   מר 
- חבר מועצה יוחנן יומטוביאן  מר 
יהודה גבאי - חבר מועצה  מר 
יואל וינגרטן )ג'ינג'י( - חבר מועצה מר 
- חבר מועצה גרשון צחור צחנובר   מר 
אבי אביטל - חבר מועצה  מר 
אמתי עירם - חבר מועצה  מר 
- חבר מועצה יוסף וסרמן   מר 
)ג'ו( לוי - חבר מועצה יוסף  מר 

- חבר מועצה חסרים: ישראל ויינברגר   מר 
- חבר מועצה  ישראל כהן  מר 
ויקטור חמני - חבר מועצה  מר 
ראובן ביטן - חבר מועצה  מר 
כרמל טל  - חברת מועצה גב' 
יוסי כחלון - חבר מועצה  מר 
רותם בבנישתה  - חברת מועצה  גב' 
אלונה ביטן - חברת מועצה  גב' 
ניסים מימון - חבר מועצה  מר 
משה סויסה - חבר מועצה  מר 
מיה היימן - חברת מועצה גב' 
- חבר מועצה  ן   יובל אלו  מר 

אריאל הילדסהיימר - מנכ"ל  נוכחים:  מר 
- יועמ"ש חן סומך   עו"ד 

- גזבר דוד גמליאל   מר 
- מבקרת המועצה עמירה מוסקוביץ'    ד"ר 

גלית דהן  - ראש לשכת ראש המועצה  גב' 
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אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת 2018.  5.
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1. מידע. 

וייס:  שלום לכולם, ישיבת המליאה מספר 580, איזה  מר פטר 

מספר יפה. לסעיף מידע הרחבה משמעותית של תיכון איתן מתקדמת לפי 

כיתות חדשות, וכן אגף נוסף הכולל  התוכניות, במסגרת השדרוג יבנו 17 

.. סך הכול 3,200 מ"ר.   ספרייה, קפיטריה, מעבדות וחדרי.

ייבנה?  מר יוסף )ג'ו( לוי:  עד מתי זה 

מר אריאל הילדסהיימר: עד פתיחת שנת הלימודים. 

מר דוד גמליאל:  הבאה, לא זאת. 

וייס:  ממשיכים במרץ את עבודות סלילת שביל אופניים  מר פטר 

, ובקרוב נצא לפיתוח שלב ב' בפרויקט סובב לב  לאורך חלק מרכזי בכביש 424

גזר, והרחבת מסלול אופניים בשטחים הפתוחים... מערבית לכביש 44. בשעה 

טובה נפתחת יחידה חדשה לאנשים עם ירידה קוגניטיבית בסמוך למרכז היום 

לאזרח הוותיק. היחידה מאפשרת מתן מענה נוסף לאוכלוסייה זו, במסגרת 

הגיל השלישי, והיא פועלת בתיאום מלא עם צוות מרכז היום. בקרוב נקיים 

ערב חשיפה למעוניינים נוספים. מסגרות פרטיות לגילאי 0 עד 3. החלטנו 

במנהלת המועצה להוביל ולקדם את הנושא, ולא לשבת בחוסר מעש ולחכות 

לחקיקה של המדינה. מבקש לעדכן אתכם כי הנחיתי את בעלי התפקידים 

שלבים. ראשית נקיים עבודת מטה רוחבית  הרלוונטיים לבחון את הנושא ב-3 

מול הנהגות היישובים והציבור, על מנת למפות את המסגרת הקיימות, ולאמוד 

את ההיקפים וסוגי המסגרות הרלוונטיות. שנית, לאחר מכן נבחן את הצרכים 
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ונפעל לגבש כללים מתאימים ותקן מחייב בתיאום מול אותם מסגרות. לדוגמא 

.. שלישית, בהמשך לכל אלו  התקנת מצלמות, הגדרת הכשרה מינימאלית לסגל,.

ייעודיים מטעם המועצה,  נבחן את האפשרות בהגדרת מפקח או מפקחת כמובן 

שיבצעו פיקוח או בקרה אחר הנושא. יסייר במסגרות השונות ויקיים מערכת 

של ביקורת אחר הכללים שנקבעו. אתם רואים אנחנו כמו עיריית תל אביב, 

אנחנו המועצה האזורית הראשונה.  

מר אריאל הילדסהיימר: זו בשורה חשובה. 

וייס:  המועצה זכתה לאחרונה בקולות קוראים ממשלתיים  מר פטר 

בהיקפים נרחבים ובתחומים מגוונים. בתחומי החינוך התאמת 8 כיתות לימודי 

חקר מתקדמים, ופיתוח מרחבי למידה חוץ כיתתיים. הקמת 2 מגרשי סחבק 

באזור קריות החינוך ובתרבות ובתיירות, קידום אירועי התרבות בדגש על 

תוף עם רשות הטבע והגנים ומשרד  פסטיבל חוויה בכרם, פיתוח תל גזר בשי

התיירות ושדרוג אמצעי חדשנות דיגיטלי ברשות... כזכור הקמנו מערך מיוחד 

לאיתור הגשת ובקרה אחרי קולות הקוראים באמצעות חברה מיוחדת שעוסקת 

בתחום. ורשויות רבות ביקשו ללמוד מאיתנו אודות התהליך שעשינו בנושא. 

פרויקט מועצה דיגיטלית תופס תאוצה-  

אבל ככול שנכנסים יותר מקבלים פחות, ככה זה  מר דוד גמליאל:  

  .8 כשמדד הסוציואקונומי הינו 

וייס:  מאות רבות של תושבים כבר נרשמו דרך אתר  מר פטר 

המתנסנט לאירועים-  
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סליחה, באמת סליחה שאני מפריע לך, למה אתם לא  מר יוסף )ג'ו( לוי:  

מפרסמים את כל הדברים האלה.  

מר אריאל הילדסהיימר: כל משפט פה נסקר במלואו. 

בואו נשמע את המתמודדים, אין זה ואין זה ואין זה  מר יוסף )ג'ו( לוי:  

ואין זה. 

מר אריאל הילדסהיימר: מבלי להיכנס פה למועמדים כל משפט פה פורסם. 

???: באמת? 

מר אריאל הילדסהיימר: בוודאי איזו שאלה. אני אגב לוקח- 

וייס:  מי שרוצה יודע איפה לקרוא.  מר פטר 

מר דוד גמליאל:  מי שלא רוצה לא קורא. 

וייס:  הקמנו אפליקציה ייחודית להתנדבות המאפשרת לכל  מר פטר 

אחת ואחד לקבל את המידע ולהירשם לכל מסלולי ההתנדבות בקליק. יזמנו 

SMS על כל פתיחה של קריאה  במוקד המועצה מערכת בקרה הכוללת הודעת 

והודעה נוספת על סיום הטיפול בפנייה, הכול בהתאם לאמנת השירות ומדדי 

הזמן שנקבעו בשביל הציבור ועוד.  

. במועצה אזורית גזר, נראה איך זה  הפרויקט.. עו"ד חן סומך:  
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ייגמר. 

וייס:  התחלנו בימים אלה סבב שני בתחזוקה ושדרוג  מר פטר 

בשיתוף עם הנהגות הוועדים המקומיים. אני נערכים  המקלטים ביישובים, 

עכשיו למגוון הפעילויות בקיץ, בית ספר של החופש הגדול עם מספר שיא של 

נרשמים. קייטנות המועצה שלמרות החוק החדש הקפדנו כי הם ישמרו על 

איכות ובפרט פעילות מגוונת ורחבה, אני יכול לספר לכם שרשויות שכנות 

ילדיהם לקייטנות שאנו מפעילים, ואנו גאים בכך. אנו  ביקשו להעביר את 

מקיימים מרתון לימודי אנגלית, מרתון מתמטיקה, סדרת אירועים מיוחדים 

לנוער ולצעירים לקראת הקיץ, הפנינג בייבי גזר לתינוקות ולהורים יתקיים 

יולי בספרייה האזורית. כאן המקום להודות שוב לכל העוסקים  בתחילת 

בן שזה לא אני אישית עושה, עושים את זה העובדים.   במלאכה, כמו

כל הכבוד פטר, אני רוצה להגיד לך כל הכבוד. אם  מר יוסף )ג'ו( לוי:  

 . . כל זה קיים.

וייס:  נראה לך שלא?  מר פטר 

2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 579.

וייס:  אישור פרוטוקול מליאה מספר 579. מי בעד? תודה  מר פטר 

רבה. 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד פרוטוקול מליאה מס' 579.
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3. אישור תב"רים.

וייס:  3 אישור תב"רים, דוד.  מר פטר 

מר דוד גמליאל:  חברים, כולכם קיבלתם את הפרוטוקול של ועדת 

כספים. אני אקריא פרק א' תב"רים חדשים, מי שיהיה לו שאלות שישאל. 

שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג 1,500,000 ₪ מענק משרד החינוך. פיתוח במועצה 

ובמוסדות החינוך של המועצה 4,000,000 ₪ מקרנות הרשות.  

???: זה של תקרת פל קל? 

זה גם יהיה. ציוד מחשבים במוסדות החינוך  מר דוד גמליאל:  

מפעל הפיס, תיכון איתן, הרצוג, שדות איילון ועתידים. התיכונים   ₪ 450,000

ם האלה נקנים בגלל שכל מערך הבגרויות הופך להיות בשיטה  למעשה המחשבי

המתוקשבת, אז צריך להחליף את הציוד. מוכנות לחירום גנרטור 15,980 ₪. 

משרד הפנים. שיפוץ בית כנסת מושב מצליח  רכש ציוד למתנדבים 10,000 ₪ 

100,000 ₪ מקרן דת.  

יש שאלות? מי בעד אישור התב"רים לפי  וייס:  זהו?  מר פטר 

הרשימה?  מי נגד? מי נמנע?  
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החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן:-

א. תב"רים חדשים 

הבהרותמקור מימוןסכום ₪שם תב"ר מס' תב"ר

משרד החינוך1,500,000שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג

קרנות הרשות4,000,000פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך

תיכון איתן, הרצוג, שדות מפעל הפיס450,000ציוד מחשבים למוסדות חינוך
איילון, ועתידים 

רשות מקרקעי ישראל320,000השלמות פיתוח משמר דוד

משרד הפנים15,980מוכנות לחרום - גנרטור

משרד הפנים10,000רכש ציוד למתנדבים 2016

קרן דת100,000שיפוץ בית כנסת מושב מצליח

עדכון תב"רים קיימים. בינוי בכיתות בית  מר דוד גמליאל:  יש פרק ב' 

ספר חדש בבית חשמונאי, קיבלנו תשתיות היקפיות עבור בית ספר הרצוג 

החזרנו את הכסף לקרנות הרשות. תב"ר שני הסדרת  464,000 ₪, ומצד שני 

גני יוחנן, אנחנו פשוט סוגרים את הפרויקט-   מדרכה ותאורה בכביש יציץ 

???: זה לפני כמה שנים כבר. 

מר דוד גמליאל:  כן, אבל סוגרים אותו 4,262 ₪ משרד התחבורה 

וקרנות הרשות. 

וייס:  מי בעד? תודה רבה, הלאה.  מר פטר 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן:-
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ב. עדכון תב"רים קיימים 

הבהרותמקור מימון סכום ₪שם תב"רמספר תב"ר

בינוי כיתות בי"ס חדש בבית 623 
חשמונאי

משרד החינוך 4,806,032      - אושר 
קרנות הרשות 2,605,537      - אושר 
קרנות הרשות )464,000-(     - הקטנה
משרד החינוך 464,000         - הגדלה

6,851,569
תשתיות הקפיות

הסדרת מדרכה ותאורה – כביש 545 
יציץ גני יוחנן

משרד התחבורה  350,000        - אושר 
קרנות הרשות  150,000        - אושר 

משרד התחבורה)4,262 - (       - הקטנה 
קרנות הרשות  4,262           - הגדלה 

400,000 

פרויקט הסתיים - תב"ר לסגירה

5. אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת 2018. 

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות ספורט לשנת  וייס:   מר פטר 

 .2019

מר אריאל הילדסהיימר: שלחנו לכם את החומרים וההמלצות, בכל זאת אני 

אעבור על זה ממש בקצרה. כזכור את הקריטריונים אישרתם במליאת המועצה 

בשנה שעברה, הקול קורא פורסם בתחילת שנה לכל הציבור. אני רץ עם 

זה מאוד דומה לשנה שעברה. העמותה לקידום הספורט בנצר סירני  ההמלצות 

כמו בשנה קודמת. העמותה לקידום  פועלת בתחום הכדורסל 20,000 ₪, 

הספורט חינוך ותרבות בקיבוץ גזר בייסבול וסופטבול 20,000 ₪. עמותת 

סאנגרוק טאקוונדו אומנות הלחימה 20,000 ₪. עמותה לקידום הספורט 

עמותה לקידום הספורט בתחום מועצה אזורית גזר,  במצליח כדורגל 20,000 ₪, 

היא פועלת בתחום הכדורסל, מפעילה קבוצת בוגרים בליגה א' השנה, היא 
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נושאת את שם המועצה באיגוד הרשמי בפרסומי הקבוצה, לכן על פי הנוהל 

עמותת נ.ש.ר עזריה פועלת בתחום  אנחנו מציעים תמיכה של 40,000 ₪. 

האגרוף, מתוקצבת במינהל הספורט 10,000 ₪ ביוזמות וכן 24,633 ₪ באגודות, 

על פי הנוהל צריך לעשות מצ'ינג שקל מול שקל על תקציב אגודות, ולכן סך 

הכול ממליצים על 59,266 ₪. עמותת גלאו"פ סוסים שנה שנייה שניגשת 20,000 

עד לכאן. כמובן בוועדת תמיכות שזה חן, דוד ואני על פי החוק ישבנו,   ,₪

עשינו בדיקה באמצעות תנ"ס של כל העמותות, כולם עומדות בקריטריונים 

ותבחינים שנקבעו ואנחנו מבקשים את אישורכם להקצאות. 

יש שאלות? טוב, זה כמו כל שנה, אנחנו נדרשים  וייס:   מר פטר 

לאשר את זה שנה לפני כן. מי בעד אישור? תודה רבה.  

מיכות לעמותות )ספורט( לשנת 2018. החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את הת

 שמות הגופים שהגישו

     בקשה לתמיכה 

     הסכום המומלץ 

 ע"י הועדה מתקציב 

תמיכות

 מימון 

חיצוני

עמותה לקידום הספורט 

בנצר סרני 

₪ 20.000

עמותה למען ספורט, חינוך 

ותרבות קיבוץ גזר

₪ 20.000

20.000 ₪עמותת סאנגרוק טאנקוונדו 

נ.ש.ר עזריה )כולל תקבולים 59,266 ₪עמותת מכבי 

ממינהל 

הספורט(

20.000₪עמותה לקידום הספורט מצליח 
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עמותה לקידום הספורט בתחום 

המועצה האזורית גזר 

 ₪ 40,000

עמותת גלאו"פ גשר לאהבה 

ופתיחות

 ₪ 20,000

6. אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת 2019. 

מר אריאל הילדסהיימר: שלחנו לכם את התבחינים גם כן- 

אני מקווה שלא הטעיתי, אמרתי אישור תמיכות  וייס:   מר פטר 

לעמותות? 

לא, לא, עכשיו אישרנו את הסכומים שאנחנו  מר דוד גמליאל:  

מחלקים השנה. 

מר אריאל הילדסהיימר: אמת. 

מר דוד גמליאל:  עכשיו זה התבחינים לשנה הבאה. 

מר אריאל הילדסהיימר: לשנה הבאה, אנחנו לפי הנוהל נדרשים עד ה-1.9 

 2 לעשות את זה, זה כמובן בכפוף לתקציב המועצה לשנת 2019. אני מזכיר רק 
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מסלולי תמיכה, אחד מסלול זכאות כללי לפי הקריטריונים, והשני מסלול של 

תקבולי מינהל הספורט. חשבנו שלא נכון לעשות שינוי  שקל מול שקל, כנגד 

בתבחינים בשנה כזו, ולכן התבחינים מבחינתנו המלצנו להשאיר אותו דבר, 

למעט מועדי הגשה ודברים טכניים. זהו, מי בעד אישור התבחינים לשנה 

הבאה?  

וייס:  תודה רבה.  מר פטר 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת 

.2019

אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.    .8

וייס:  8, אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת  מר פטר 

המועצה. אני מבקש לאשר מודד כללי של 1,000 לנציג.  

אני אסביר בכמה מילים ברשותך פטר?  מר אריאל הילדסהיימר: 

וייס:  תסביר.  מר פטר 

מר אריאל הילדסהיימר: בקצרה, המודד זה בעצם מפתח כללי לבחירת 

הנציגים לפי ספר הבוחרים. אנחנו באופן כללי המודד מאפשר נציג אחד לכל 

יישוב, זה רף המינימום, ונציג נוסף במקרה של מספר בעלי זכות הבחירה עובר 

את המודד + יתרה של עוד יותר מחצי מהמודד כתוספת. אני אתן דוגמא ואז 

זה יהיה הכי מובן. אמר פטר שהמודד הוא 1,000, זה אומר שחצי מהמודד זה 
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. זה אומר שכל יישוב שבו יש למעלה מ-1,500 בעלי זכות בחירה, יהיה  500

חברי מליאה. כל יתר היישובים יהיו זכאים לנציג אחד.   זכאי ל-2 

מר יוסף )ג'ו( לוי:  ומי קבע את ה-500 את החצי של המודד? 

מר אריאל הילדסהיימר: קודם כל המליאה ממליצה עכשיו על 1,000, זה הולך 

גם להתייחסות היישובים לפי הוראות הצו, יש להם אפשרות להגיב, ואחרי זה 

לאישור שר הפנים ומי מטעמו שבדרך כלל זה הממונה על המחוז, אני מדגיש 

עד שהוא ייסגר עם  רק דבר נוסף, ספר הבוחרים טרם נסגר השנה, יש עוד זמן 

ערעורים ופרסומים, ולכן התבססנו על נתוני מרשם מינהל אוכלוסין במחלקת 

גבייה. שוב, ככול שהמרשם הזה נכון והוא לא מדויק ב-100%, הוא נכון למרץ, 

נציגים במליאה.  יישובים שיהיו עם 2  אנחנו צפויים גם עכשיו להישאר עם 3 

נוף איילון, נען ובית  לפי הסדר הזה:  בהתאם לנתונים הנוכחיים היישובים הם 

נציגים במליאה.   חשמונאי שהם יהיו עם 2 

 .. עירם אמיתי: פעם שעברה.

נכון, אבל אתם לפי הנתונים של מרשם אוכלוסין לא  מר אריאל הילדסהיימר: 

, אתם קצת פחות, זה עוד לא סופי, יכול להשתנות.   מגיעים ל-1,500

וייס:  ספר הבוחרים לא מעודכן.  מר פטר 

מר אריאל הילדסהיימר: אנחנו קודם היה 750, אנחנו העלינו עכשיו ל-1,000 

 . . על מנת לשמור.
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עירם אמיתי: כמה יישובים יש עכשיו עם 2? 

 3 . אנחנו ביקשנו לשמור על הסטטוס קוו. היום יש  מר אריאל הילדסהיימר: 3

יישובים.   נציגים, אנחנו ביקשנו לשמור על... של 3  יישובים עם 2 

מספר הנציגים הכולל בניגוד לרשויות מקומיות של  עו"ד חן סומך:  

מועצות מקומיות בעיריות, שבהם יש חשיבות למספר נציגים, במועצה אזורית 

באופן עקרוני ברגע שאנחנו מועצה עם כל כך הרבה  יש הרבה פחות חשיבות. 

נציגים זה בעיה בלזמן ישיבות, בעיה בלנהל את הדברים האלה. לכן המועצה 

הזאתי כבר שנים רבות, וזה נדמה לי הקדנציה הרביעית או החמישית ברצף פה 

נציגים לצורך העניין.   יישובים שיש להם 2  שיש רק 3 

באמת יש מגבלה גם של מקום, של כמות  מר דוד גמליאל:  וחוץ מזה 

היכולים לשבת. 

וייס:  טוב, חברים אני מבקש להצביע.  מר פטר 

ו  אבל מה שכן, רק נקודה אחת, פשוט שאל פה ג' מר ישראל פרץ:  

לגבי מה שאנחנו קובעים, הנושא השני זה לפי חוק.  

עו"ד חן סומך:  כן, כן. 

???: ה-1,000 והשני זה 50%. 

???: תשאירו משהו לראש המועצה הבא. אתם רוצים 
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הכול להחליט? 

וייס:  אנחנו רוצים את טובתו אם יהיה.  מר פטר 

???: כן? אוקיי בסדר. 

וייס:  תודה רבה.  מר פטר 

???: אז נצביע כולם. 

נגד. אתה נגד נכון?  וייס:  1  מר פטר 

מר אמתי עירם:  כן. 

???: מי נגד? למה? 

וייס:  לא, בסדר.  מר פטר 

???: סתם אני שואל. 

מר אמתי עירם:  מכרמי יוסף היו 2 עכשיו יהיה 1. 

וייס:  לא בטוח, הספר יתעדכן.  מר פטר 

זה מה שהבנתי פה, זה מה שהבנתי.  מר אמתי עירם:  
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מודד כללי לבחירת הנציגים  )1 נגד(  החלטה: הוחלט לאשר ברוב קולות 

למליאת המועצה- 1000 בעלי זכות בחירה. 

9. אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה.

טוב הלאה, אישור הרכב ועדת בחירות. יו"ר ועדת  וייס:   מר פטר 

בחירות משה דוקטורי תושב עזריה ראש מועצה לשעבר.  

מר אריאל הילדסהיימר: סעיף 9, הרכב ועדת בחירות. 

וייס:  מי בעד? היו"ר. תודה רבה.  מר פטר 

פה אחד למנות את מר משה דוקטורי כיו"ר ועדת  החלטה: הוחלט לאשר 

הבחירות. 

וייס:  חברי ועדת בחירות. אחד חיים כהן תושב בית  מר פטר 

חשמונאי. מי בעד?  

)מדברים יחד( 

וייס:  תודה רבה, הלאה.  מר פטר 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד למנות את מר חיים כהן כחבר ועדת הבחירות.

כפר שמואל, מי בעד? תודה.  וייס:  תמר אלירז תושבת  מר פטר 
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גב' תמר אלירז כחברת ועדת  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד למנות את 

הבחירות. 

עדי לביא תושבת שעלבים, מי בעד?  וייס:   מר פטר 

מר אריאל הילדסהיימר: זה היא זה לא הוא. 

וייס:  תודה רבה.  מר פטר 

פה אחד למנות את גב' עדי לביא כחברת ועדת  החלטה: הוחלט לאשר 

הבחירות. 

 , ענבל אפלשטיין תושבת נצר סירני, מי בעד? רוב נשי וייס:   מר פטר 

אתם רואים איך אנחנו מתחשבים.  

???: זה יהיה מסודר. 

וייס:  ככה צריך. טוב, תודה רבה.  מר פטר 

מר יוסף )ג'ו( לוי:  גם אשתי ביקשה, למה לא שמתם אותה? 

וייס:  מי נגד?  מר פטר 

עו"ד חן סומך:  אשתך לא יכולה. 
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מר יוסף )ג'ו( לוי:  אשתי ביקשה, למה לא שמתם אותה? 

???: היא לא יכולה. 

עו"ד חן סומך:  כי היא נשואה לך. 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד למנות את גב' ענבל אפלשטיין כחברת ועדת 

הבחירות. 
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10. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018.
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תקציב 2018 - עדכון ראשון

 עדכון ראשון תקציב 2018 הכנסות
 תקציב 2018 - 

מעודכן
 הסבר

 94,173,000 217,000 93,956,000 ארנונה כללית

 1,465,000 150,000 1,315,000        הכנסות ממכירת מים

מתיק - תוספת קבוצות )120( 5,797,000                   120,000                 5,677,000     עצמיות חינוך

 1,111,000 55,000 1,056,000        עצמיות רווחה

 22,807,000 1,279,000 21,528,000 יתר עצמיות
תרבות )300(, קידום נשים )40(, קתדרה)10(, 

קייטנות)71-(, שכר רכזי נוער)80-(, אגרות 

ביוב)1,080(

 42,096,000 672,000 41,424,000 תקבולים ממשרד ההחינוך

כיתות שמע)35(, מסגרות חינוכיות בחופשות 

החגים)100(, תוכנית ניצנים)60(, הסעות 

חינוך מיוחד)105(, הסעות תלמידים בי"ס 

קיץ)247(, תרבות תורנית) 25(, עיר הילדים 

והנוער)100(

 9,551,000 241,000 9,310,000        תקבולים ממשרד הרווחה
שרותים למפגר)10(, נכים בקהילה ושיקום 

במרכזי תעסוקה)211(, חבורות רחוב)20(

תקבולים ממשלתיים 

אחרים
איכות הסביבה)103(, רב נורמטיבי)140( 5,528,000 243,000 5,285,000        

   -   -   -מענק כללי לאיזון

 31,000   - 31,000מענקים מיועדים

תוספת  מעודף מצטבר שנים קודמות 6,997,000                1,558,000              5,439,000        תקבולים אחרים

   -   -   -מענק לכיסוי גרעון מצטבר

 5,050,000 70,000 4,980,000        הנחות בארנונה )הכנסות(

 194,606,000            4,605,000 190,001,000 סה"כ הכנסות

 עדכון ראשון תקציב 2018 הוצאות
 תקציב 2018 - 

מעודכן
 הסבר

מדריכי קייטנות 24,484,000              10,000                   24,474,000      הוצאות שכר כללי

 64,398,000 1,432,000 62,966,000 פעולות כלליות

פרסומים)15(, השתלמויות)40(, משפטיות - 

מחלקת גביה)86(, פינוי אשפה)239(, רכב 

ביטחון)250(, תשתיות)25(, השתתפות 

ליישובים)500(, פסטיבל חוויה בכרם)46(, 

קידום נשים)40(, קייטנות)151(, אחזקת 

מתקני ספורט)40(,

 1,100,000   - 1,100,000        הוצאות רכישת מים

 89,982,000 1,442,000 88,540,000 סה"כ כלליות

 24,086,000   - 24,086,000 שכר עובדי חינוך

 53,282,000 2,764,000 50,518,000 פעולות חינוך

בטיחות גני ילדים)158(, החזר גני ילדים - 

שנים קודמות)359(, ציוד לגני ילדים)100(, 

ניקיון במוסדות חינוך)229(, בי"ס יסודי בית 

חשמונאי - תמיכות ביחידות סמך)17(,מסגרות 

חינוכיות של חופשות החגים)332(, תוכנית 

ניצנים)72(, אולפנת שעלבים)43(, תיכון 

חדש)114(, אשכול פיס)48(, מישכל)21(, 

מתיק)108(, הסעות חינוך רגיל)600-(, הסעות 

חינוך מיוחד)1,652(,  אולמות ספורט)80(

 77,368,000 2,764,000 74,604,000 סה"כ חינוך

 4,451,000   - 4,451,000        שכר עובדי רווחה

 12,693,000 329,000 12,364,000 פעולות רווחה
נכים - טיפול בקהילה)250(, חבורות רחוב 

וטיפול בסמים)79(

 17,144,000 329,000 16,815,000 סה"כ רווחה

 2,208,000   - 2,208,000        פרעון מילוות מים וביוב

 1,353,000   - 1,353,000        פרעון מילוות אחרות

 3,561,000   - 3,561,000        סה"כ פרעון מילוות

 1,381,000   - 1,381,000        הוצאות מימון

העברות והוצאות חד 

פעמיות
        1,070,000 -   1,070,000 

   -   -   -העברה לתבר פיתוח

העברה לקרן לעבודות 

פיתוח
-   -   

 4,100,000 70,000 4,030,000        הנחות בארנונה )הוצאות(

 194,606,000            4,605,000 190,001,000 סה"כ הוצאות

   -   -   -עודף )גרעון(
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וייס:  אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018.  מר פטר 

רק רגע, לפני כן לא צריך להיות גם אישור תקציב  מר ישראל פרץ:  

ועדת הבחירות? 

אנחנו אישרנו, צודק במשהו אבל זה לא מדויק.  מר דוד גמליאל:  

אנחנו אישרנו את תקציב הבחירות בתקציב המועצה.  

)מדברים יחד( 

ישראל, את הדברים האלה אנחנו עושים במדויק  מר אריאל הילדסהיימר: 

.. על הבחירות, אנחנו לא  . זה לא מדויק זה לא מדויק. יש עוד מיליון. לפי..

מליאת המועצה.  

מר דוד גמליאל:  חברים עדכון תקציב המועצה. בשל שני שינויים 

מהותיים בהיקפים של ההוצאות, אחד זה חינוך מיוחד בספטמבר יתווספו לנו 

תלמידים בחינוך מיוחד, והשנה נוספו לנו עוד 5, והעובדה שהשיפוי של  עוד 11 

משרד החינוך הוא לא 75% אלא 61%, 62%, נקלענו לבעיה של תוספת 

בנוסף לכך הנושא של חוק מחירי מקסימום  בהוצאות של כ- 1,600,000 ₪, 

לקייטנות ציבוריות שהנחית אותנו מסדרי גודל של 1,500 ₪ למשתתף לכ-600 

שבועות, זה מצד אחד. מצד שני, הגדלה בהוצאות והקטנה והכנסות.  ₪ ל-3 

ומשהו תוספת נטו. שני הדברים האלה  הדבר הזה הוסיף לנו עוד 430,000 ₪ 

יחד עם עדכונים ותוספות שונות שהתבקשו מתוקף הפעילות השוטפת מביאים 

אותנו לתקציב יותר גבוה של 194,606,000 ₪, האיזון לתקציב הזה כמו 

שהסברנו בוועדת כספים בא מעודף מצטבר משנים קודמות, בהיקף של 
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תקן כוח האדם לא משתנה ואנחנו מבקשים ברשותכם לאשר את   .₪ 1,558,000

התקציב המעודכן על 194,606,000 ₪. למי שיש שאלות בכבוד.  

יש שאלות? אני מבקש לאשר את עדכון תקציב, אתה  וייס:   מר פטר 

רוצה לשאול או-  

???: לא. 

מי בעד אישור העדכון? תודה רבה. מי נגד? הלאה.  וייס:   מר פטר 

עדכון תקציב המועצה לשנת 2018, בסך של  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

194,606,000 ש"ח 

11. אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2018. 

וייס:  אישור תקציבי ועדים אין נכון?  מר פטר 

מר דוד גמליאל:  אין, לא הגישו. אנחנו שלחנו, לא הגישו. 

12. אישור התקשרות להפעלת תכנית מצוינות בבר-אילן )ע"פ התוספת 

השנייה לצו המועצות(.

אישור התקשרות להפעלת תכנית מצוינות  וייס:  סעיף 12  מר פטר 

בבר אילן, על פי התוספת השנייה לצו המועצות.  

יש לנו כבר מזה 8 שנים חוג למצויינים  מר דוד גמליאל:  חברים, 
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אנחנו מגדירים את זה מוכשרים במתמטיקה. החוג מתקיים על  במתמטיקה. 

ידי תכנית ייחודית שאוניברסיטת בר אילן מפעילה. אתם יודעים החל מ-1.1 

היינו להסדיר את זה במסגרת מכרזית. ניסינו לצאת למכרז, לא  אנחנו צריכים 

קיבלנו הצעות-  

 . ???: מה זאת אומרת מכרזים..

כל הנושא של יועצים מומחים ונותני  מר דוד גמליאל:  החל מ-1.1.18 

שירותים שדורשים אמון אישי שבעבר היו פטורים ממכרז, אנחנו היום צריכים 

למכרז את זה, זה חלק מזה, כי אנחנו מעסיקים.  

בר אילן זה גוף פרטי והמועצה לא יכולה להתקשר  מר אריאל הילדסהיימר: 

איתו אוטומטית. 

יש החלטת מדיניות של המועצה שכל ההליכים שהם  עו"ד חן סומך:  

הליכים שהם לא בנוהל רכש, דהיינו שלא חלים עליהם ההליכים של ועדת רכש, 

ויוניים תחרותיים, כולל יחידות ומשרות  יצאו למסגרת של הליכים שו

ושירותים שבעבר היה פטורות ממכרז בהיותם משרות אמון, ניהול או 

מומחיות מיוחדת. הדבר הספציפי הזה הוא היה ניסיון לצאת בהליך מהסוג 

הזה, כדי לראות מה זה, לא השתתף אף ספק בשירות הזה.  

מר אריאל הילדסהיימר: זה הליך פומבי. 

עו"ד חן סומך:  אני לא- 
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 . . מר אבי אביטל:  רק בר אילן יכול לעשות.

רגע, רגע, שמע, שמע, חברים המדיניות היא מדיניות  עו"ד חן סומך:  

כוללת לצורך העניין, והעובדה שלא ניגש אף אחד. בנסיבות האלה היות ובוצע 

הליך אנחנו מבקשים החלטה שלכם לאשר למועצה קריא לצוות המנהל של 

מועצה, להתקשר ללא צורך במכרז בדבר הזה.   ה

 .. מר אמתי עירם:  למה הם.

עו"ד חן סומך:  הם לא ניגשו במכוון. 

מר אמתי עירם:  למה? 

עו"ד חן סומך:  ככה, כי אמרו אנחנו לא ניגשים. 

... אנחנו כתפיסת עולם  מר אריאל הילדסהיימר: יצאנו במכרז פומבי ב-2

מנסים לעשות תחרות בכל התקשרות כזו.  

אנחנו נמצאים על השוליים של מכון ויצמן, אני  יובל אנוך:   מר 

צריך לרוץ עד תל אביב להכשרת תלמידים שלנו במתמטיקה?  

ניגשו למכון ויצמן?  ???: למה לא 

יודע, יכול להיות שלא פנו אליהם.  אני לא  יובל אנוך:   מר 
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)מדברים יחד(

עו"ד חן סומך:  המצב עכשיו פתוח. 

 , אני כל הזמן רוצה לקשור את החינוך שלנו לוויצמן יובל אנוך:   מר 

ומריצים אותנו לשמה.  

)מדברים יחד( 

מר אריאל הילדסהיימר: חלילה עשינו פומבי בעיתון לכל העולם. 

 . מר דוד גמליאל:  לא פנינו, כי פרסמנו פומבי

מר אריאל הילדסהיימר: עשינו פומבי חיכינו שייגשו. 

)מדברים יחד( 

האישור מורכב כי משרד החינוך לא עשה שמה, פנינו  מר אריאל הילדסהיימר: 

למשרד החינוך וביקשנו פטור של ספק יחיד ואין להם. יש שם מישהי בעלת 

תפקיד שהיא חושבת שזה הספק היחיד, לכן למעלה מהדרוש עשינו הליך, לא 

ות, בואו נאשר את מי שעובד היום  ניגשו, ולכן אנחנו באים בידיים נקי

ומרוצים ממנו.  

חבר'ה, מה שאני אומר, אני לא אומר בגלל זה  יובל אנוך:   מר 

שהידיים נקיות לא ידיים נקיות. פטר יודע שאם הוא עד שלי, אני כבר שנים 
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אומר שבית הספר התיכון ובתי הספר התיכוניים של המועצה צריך לקשור 

ל מכון ויצמן אל היכולות שיש על ידינו ממש, 2  בעתיד אל האוניברסיטה א

ק"מ מאיתנו, בשביל מה אני צריך להריץ תלמידים עד ל-  

מר דוד גמליאל:  יובל, יש תכנית- 

יודע, אני שואל.  יובל אנוך:  אני לא  מר 

יובל, אתה לא מכיר את הפרטים. יש תכנית מובנית  מר דוד גמליאל:  

רים רוצים אותם הילדים רוצים אותם, וזה דבר  של מצוינים במתמטיקה, שההו

שרץ. ואנחנו נותנים את ההסעות, ההורים משלמים את העלות וכולם 

מבסוטים. יכול להיות שיש מסלול אולי, אנחנו לא בדקנו, אני לא בדקתי, יכול 

להיות שהמחלקה בדקה ולא מצאה. ולא רק זה ההורים מבקשים, יובל ההורים 

מבקשים להיות בבר אילן. זאת אומרת תושבים רוצים-  

יובל אנוך:  כי אולי לא-  מר 

 , מר דוד גמליאל:  רולי מנהלת האשכול,מפעילה את התכנית בבר אילן

רוצים זאת.  ההורים 

אם היית אומר לו למה לא מכון ויצמן, הוא לא היה  מר רמי רוזן:  

חושב פעמיים?  

מר דוד גמליאל:  אני לא יודע, יכול להיות שאמרו לו, יכול להיות 

שאין גם את זה. אבל אנחנו לא מדברים תיאורטית.  
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זה לא שלמכון ויצמן יש תכנית כזאתי יובל, למכון  עו"ד חן סומך:  

ויצמן- 

חבר'ה לא מעניין אותי באמת, זה לא מעניין אותי.  יובל אנוך:   מר 

X שנים שאני כבר לא  הרעיון הכללי שלי הוא שאני רוצה שתקום פה בעוד 

אהיה פה מכללה. ושהמכללה הזאת תהיה קשורה בוויצמן ולא במקום אחר. 

זה רעיון מבורך וטוב, מה לעשות... עו"ד חן סומך:  

יכול להיות שלא מתקשרים האנשים המתאימים.  יובל אנוך:   מר 

אני בטוח... האנשים המתאימים.  

אני במקרה מכיר... הבת שלי בפרויקט הזה היא  מר אבי אביטל:  

סיימה עכשיו. את הפרויקט הזה רק בר אילן הוא המורשה היחידי בארץ-  

???: ואתה מרוצה ממנו? 

מר אבי אביטל:  מרוצה. 

)מדברים יחד( 

מר דוד גמליאל:  מה אתם רוצים חבר'ה, אם כולם מבסוטים. 
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אני רוצה להגיד בשנתיים האחרונות הייתי צריך  מר אבי אביטל:  

אותה כל הזמן לנסוע עד רעות, כי לא היה מספיק תלמידים, בשנים  לקחת 

הראשונות ב-3 השנים הראשונות.  

מר דוד גמליאל:  עכשיו יש. 

לא היו מספיק תלמידים, אז אני רוצה דווקא לעודד  מר אבי אביטל:  

את זה ואני חושב שזה מצוין.  

. מה שנקרא  . אני גם מעודד את זה, אני רק אומר. יובל אנוך:   מר 

בעברית, לירות לרחוק. לירות לרחוק צריך לקשור עם ויצמן ולא שם.  

???: בינתיים להמשיך- 

יובל אנוך:  אני לא אמרתי להפסיק.  מר 

)מדברים יחד( 

יובל אנוך:  פטר זאת המשימה שלך במחזור הבא.  מר 

יודע אם אני אבחר.  וייס:  אני לא  מר פטר 

יובל אנוך:  אם תיבחר.  מר 

וייס:  הוא לא רוצה שאני אבחר.  מר פטר 
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יובל אנוך:  אם תיבחר.  מר 

מר דוד גמליאל:  מי לא רוצה? 

וייס:  מי בעד?  מר פטר 

???: לאיזה כיתה זה? 

???: זה מתחיל מתיכון. 

 . . הילד שלי ב-ה' גב' רוית יצחקי חלוץ: ב-ה'

וייס:  טוב חברים, תודה רבה הישיבה נעולה.  מר פטר 

התקשרות להפעלת תכנית מצוינות בבר-אילן  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

)ע"פ התוספת השנייה לצו המועצות(.

_________________

        

     

______________________ 

 פטר וייס 

  ראש המועצה

 מר אריאל הילדסהיימר 

 מנכ"ל המועצה 
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קובץ החלטות

2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 579.

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד פרוטוקול מליאה מס' 579.

3. אישור תב"רים.

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

א. תב"רים חדשים 

הבהרותמקור מימוןסכום ₪שם תב"ר מס' תב"ר

משרד החינוך1,500,000שיפוץ ושדרוג מבנה הרצוג

קרנות הרשות4,000,000פיתוח במועצה ובמוסדות חינוך

תיכון איתן, הרצוג, שדות מפעל הפיס450,000ציוד מחשבים למוסדות חינוך
איילון, ועתידים 

רשות מקרקעי ישראל320,000השלמות פיתוח משמר דוד

משרד הפנים15,980מוכנות לחרום - גנרטור

משרד הפנים10,000רכש ציוד למתנדבים 2016

קרן דת100,000שיפוץ בית כנסת מושב מצליח
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החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את התב"רים כלהלן:-

ב. עדכון תב"רים קיימים 

הבהרותמקור מימון סכום ₪שם תב"רמספר תב"ר

בינוי כיתות בי"ס חדש בבית 623 
חשמונאי

משרד החינוך 4,806,032      - אושר 
קרנות הרשות 2,605,537      - אושר 
קרנות הרשות )464,000-(     - הקטנה
משרד החינוך 464,000         - הגדלה

6,851,569
תשתיות הקפיות

הסדרת מדרכה ותאורה – כביש 545 
יציץ גני יוחנן

משרד התחבורה  350,000        - אושר 
קרנות הרשות  150,000        - אושר 

משרד התחבורה)4,262 - (       - הקטנה 
קרנות הרשות  4,262           - הגדלה 

400,000 

פרויקט הסתיים - תב"ר לסגירה

5. אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת 2018.  

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד את התמיכות לעמותות )ספורט( לשנת 2018.

 שמות הגופים שהגישו

 בקשה לתמיכה

     הסכום המומלץ 

 ע"י הועדה מתקציב 

תמיכות

 מימון 

חיצוני

עמותה לקידום הספורט 

בנצר סרני 

₪ 20.000

עמותה למען ספורט, חינוך 

ותרבות קיבוץ גזר

₪ 20.000

20.000 ₪עמותת סאנגרוק טאנקוונדו 
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נ.ש.ר עזריה )כולל תקבולים 59,266 ₪עמותת מכבי 

ממינהל 

הספורט(

20.000₪עמותה לקידום הספורט מצליח 

עמותה לקידום הספורט בתחום 

המועצה האזורית גזר 

 ₪ 40,000

עמותת גלאו"פ גשר לאהבה 

ופתיחות

 ₪ 20,000

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת 2019.   .6

תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

.2019

אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.    .8

)1 נגד( מודד כללי לבחירת הנציגים  החלטה: הוחלט לאשר ברוב קולות 

למליאת המועצה -1000 בעלי זכות בחירה. 

9. אישור הרכב ועדת הבחירות במועצה. 

פה אחד למנות את מר משה דוקטורי כיו"ר ועדת  החלטה: הוחלט לאשר 

הבחירות. 



 מועצה אזורית גזר
 824.06.201, ראשוןמיום , 580מס' מליאה מן המניין ישיבת 

34

ועדת הבחירות. פה אחד למנות את מר חיים כהן כחבר  החלטה: הוחלט לאשר 

פה אחד למנות את גב' תמר אלירז כחברת ועדת  החלטה: הוחלט לאשר 

הבחירות. 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד למנות את גב' עדי לביא כחברת ועדת 

הבחירות. 

החלטה: הוחלט לאשר פה אחד למנות את גב' ענבל אפלשטיין כחברת ועדת 

הבחירות. 

10. אישור עדכון תקציב המועצה לשנת 2018.
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תקציב 2018 - עדכון ראשון

 עדכון ראשון תקציב 2018 הכנסות
 תקציב 2018 - 

מעודכן
 הסבר

 94,173,000 217,000 93,956,000 ארנונה כללית

 1,465,000 150,000 1,315,000        הכנסות ממכירת מים

מתיק - תוספת קבוצות )120( 5,797,000                120,000                 5,677,000        עצמיות חינוך

 1,111,000 55,000 1,056,000        עצמיות רווחה

 22,807,000 1,279,000 21,528,000 יתר עצמיות
תרבות )300(, קידום נשים )40(, קתדרה)10(, 

קייטנות)71-(, שכר רכזי נוער)80-(, אגרות 

ביוב)1,080(

 42,096,000 672,000 41,424,000 תקבולים ממשרד ההחינוך

כיתות שמע)35(, מסגרות חינוכיות בחופשות 

החגים)100(, תוכנית ניצנים)60(, הסעות 

חינוך מיוחד)105(, הסעות תלמידים בי"ס 

קיץ)247(, תרבות תורנית) 25(, עיר הילדים 

והנוער)100(

 9,551,000 241,000 9,310,000        תקבולים ממשרד הרווחה
שרותים למפגר)10(, נכים בקהילה ושיקום 

במרכזי תעסוקה)211(, חבורות רחוב)20(

תקבולים ממשלתיים 

אחרים
איכות הסביבה)103(, רב נורמטיבי)140( 5,528,000 243,000 5,285,000        

   -   -   -מענק כללי לאיזון

 31,000   - 31,000מענקים מיועדים

תוספת  מעודף מצטבר שנים קודמות 6,997,000                1,558,000              5,439,000        תקבולים אחרים

   -   -   -מענק לכיסוי גרעון מצטבר

 5,050,000 70,000 4,980,000        הנחות בארנונה )הכנסות(

 194,606,000            4,605,000 190,001,000 סה"כ הכנסות

 עדכון ראשון תקציב 2018 הוצאות
 תקציב 2018 - 

מעודכן
 הסבר

מדריכי קייטנות 24,484,000              10,000                   24,474,000      הוצאות שכר כללי

 64,398,000 1,432,000 62,966,000 פעולות כלליות

פרסומים)15(, השתלמויות)40(, משפטיות - 

מחלקת גביה)86(, פינוי אשפה)239(, רכב 

ביטחון)250(, תשתיות)25(, השתתפות 

ליישובים)500(, פסטיבל חוויה בכרם)46(, 

קידום נשים)40(, קייטנות)151(, אחזקת 

מתקני ספורט)40(,

 1,100,000   - 1,100,000        הוצאות רכישת מים

 89,982,000 1,442,000 88,540,000 סה"כ כלליות

 24,086,000   - 24,086,000 שכר עובדי חינוך

 53,282,000 2,764,000 50,518,000 פעולות חינוך

בטיחות גני ילדים)158(, החזר גני ילדים - 

שנים קודמות)359(, ציוד לגני ילדים)100(, 

ניקיון במוסדות חינוך)229(, בי"ס יסודי בית 

חשמונאי - תמיכות ביחידות סמך)17(,מסגרות 

חינוכיות של חופשות החגים)332(, תוכנית 

ניצנים)72(, אולפנת שעלבים)43(, תיכון 

חדש)114(, אשכול פיס)48(, מישכל)21(, 

מתיק)108(, הסעות חינוך רגיל)600-(, הסעות 

חינוך מיוחד)1,652(,  אולמות ספורט)80(

 77,368,000 2,764,000 74,604,000 סה"כ חינוך

 4,451,000   - 4,451,000        שכר עובדי רווחה

 12,693,000 329,000 12,364,000 פעולות רווחה
נכים - טיפול בקהילה)250(, חבורות רחוב 

וטיפול בסמים)79(

 17,144,000 329,000 16,815,000 סה"כ רווחה

 2,208,000   - 2,208,000        פרעון מילוות מים וביוב

 1,353,000   - 1,353,000        פרעון מילוות אחרות

 3,561,000   - 3,561,000        סה"כ פרעון מילוות

 1,381,000   - 1,381,000        הוצאות מימון

העברות והוצאות חד 

פעמיות
        1,070,000 -   1,070,000 

   -   -   -העברה לתבר פיתוח

העברה לקרן לעבודות 

פיתוח
-   -   

 4,100,000 70,000 4,030,000        הנחות בארנונה )הוצאות(

 194,606,000            4,605,000 190,001,000 סה"כ הוצאות

   -   -   -עודף )גרעון(
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עדכון תקציב המועצה לשנת 2018 בסך של  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

 .₪ 194,606,000

12. אישור התקשרות להפעלת תכנית מצוינות בבר-אילן )ע"פ התוספת 

השנייה לצו המועצות(.

התקשרות להפעלת תכנית מצוינות בבר-אילן  החלטה: הוחלט לאשר פה אחד 

)ע"פ התוספת השנייה לצו המועצות(.
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