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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
אישור תקציב המועצה לשנת .7300

מר פטר וייס:

אני פותח את מליאת המועצה מספר  .735על סדר היום –

אישור תקציב המועצה לשנת .7300

אריאל הילדסהיימר:

חברי ההנהלה והכספים קיבלו את זה בבית הרצל ,ומי שלא

קיבל ,אז נשלח אליו בדואר מראש.

מר אבנר בן משה:

ביום חמישי אני מקבל ספר ,ואני אמור לבוא לפה מוכן אחרי

יומיים?

מר דוד גמליאל:

זה נשלח לפני  03ימים.

מר פטר וייס :

קדימה .חברים ,אנחנו מתבקשים לאשר את תקציב המועצה

לשנת  . 7300בראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות ,לגזבר ,לשרה עם הנהלת החשבונות,
ולמינהלת המועצה ,כמובן ועדת כספים וההנהלה ,שישבו קשה ועמלנו ועשינו והבאנו את
החוברת המוכנה לאישור.
סך הכל תקציב תקבולים בפועל –  .₪ 002,426,333ובתוספת מענק מותנה,

מר הנרי אלוש :

פטר ,איך התקציב יותר נמוך משנה שעברה?

מר פטר וייס :

לא יודעים ,מענק מותנה.

מר דוד גמליאל :

השנה לא בטוח שייכנס מענק כללי.
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מר פטר וייס :

תעשה לי טובה ,הנרי ,אחרי שאני אסיים תדבר כמה שאתה

רוצה .מה שלא שאלת בהנהלה ,בכספים ,תוכל עכשיו לנצל.
מענק מותנה –  .₪ 7,777,333סך הכל תקציב תקבולים – .076,731,333
תשלומים ,סך הכל תקציב תשלומים בפועל – .002,425,333
תשלומים מותנים לפי רשימה מצורפת ,זה התקציב המותנה ,זה .₪ 7,707,333
העברה לקרן לעבודות פיתוח.₪ 7,125,333 ,
סך הכל תקציב תשלומים.₪ 076,731,333 :
יעדי תקציב :7300
הכנסות :גיוס מענק משרד הפנים ועוד תוספת ארנונה בסך  ,₪ 4,076,333ועל ידי כך – ביצוע
פרויקטים שוטפים ופיתוח בהיקף שוטף של  ,₪ 0,005,333ובהיקף פיתוח של ,₪ 7,125,333
הוצאות.
בתחומים מוניציפאליים:
שדרוג פינוי אשפה על ידי טמוני קרקע .תוספת מבצעי ניקיון בישובים .איוש יחידת הפיקוח
הסביבתי ,יתחיל חלקית ב .7303-תוספת ללכידת כלבים בשטח .התחלת רכישת
הקומפוסטרים לישובים ,כולל הקמת מרכזי מיחזור .קידום תכנון לפרויקטים במועצה,
הכוונה זה לרג"מ ,שנצטרך להתחיל כנראה לממן את ההתחלה של המינהלת.

מר דוד גמליאל :

קידום תכנון.

מר פטר וייס :

תקציב לתיקוני שוליים ובטיחות בכבישים .תקציב תוך קביעת

קריטריונים לתמיכות בעמותות ספורט .המשך טיפול בקשרים בינלאומיים.
דת .הרחבת הפעילות במועצה ,אשר תכלול גביית אגרות נישואין וביצוע פעולות דת נוספות,
שיקבעו בהתאם ,כולל תשלום סולר ו/או חשמל למקוואות .כמו שהסברנו בהנהלה ,הוספנו
פה פקידה בחצי משרה למחלקת הדת.
נושאי חינוך פורמלי .קירוי תחנת היסעים ,שיקום גני ילדים ,תוכנית רב-שנתית ,הנגשת
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חצרות לנכים .המשך הרחבת פרויקטים מיוחדים בבית הספר.
נושאי חינוך לא פורמלי .המשך פעילות החוגים והרחבתם .רענון והרחבת פעילות הנוער
בישובים .תוספת לפעילויות תרבות ,כולל תרבות למבוגרים.
פתחנו פה קתדרה ,מי שלא יודע ,מי שמרגיש את עצמו בגיל הזה ,יכול להתחיל להשתתף.
נושאי רווחה .המשך הפעילות הרגילה תוך תוספת לתגבור ,ילדים בסיכון ,ילדים בפנימיות,
טיפול במוגבלים.
מר גזבר ,אתה מוכן להמשיך?

מר דוד גמליאל :

כן חברים .כפי שאתם רואים ,פטר הציג בפניכם את היעדים

לתקציב  . 7300הכוונה שלנו בשנה הבאה זה לבצע ולשדרג את כל הפעילויות הנוספות שלא
בוצעו ב .7303-כפי שאתם רואים ,הכוונה היא להיכנס לביצוע בנושאי איכות הסביבה
בהיקפים הרבה יותר גבוהים.
בימים אלה אנחנו קולטים יחידת פיקוח סביבתי,

מר פטר וייס :

מקימים ,לא קולטים.

מר דוד גמליאל :

אמורים לקלוט שלושה אנשים ,מקימים יחידה ,ובסך הכל

הכוונה היא שתיתן את הביטוי שלה באכיפה סביבתית בשטח ,בכל תחום וסוג שהוא.
בנושא של הדת ,הרחבת כל הפעילות ,ריכוז בידי יחידה אחת במועצה ,שתתן תשובות לכל
תושב ,מנישואין ,בתי עלמין ,כשרויות וכ'.
בנושא החינוך ,כפי שראיתם ,בתקציב המותנה הכנסנו הרבה מאוד פרויקטים שפטר ציין
אותם בנושא שיקום גני ילדים ,אנחנו מתכוונים כל שנה ,זה במסגרת תקציב המותנה ,לשדרג
את גני הילדים ב 7 -שנים ,כל שנה  ,₪ 733,333לקרות תחנות היסעים בהרצוג ובשעלבים.
להנגיש חצרות לילדים נכים ,ולהמשיך את הפרויקטים שהתחלנו בהם בשנים קודמות ,לעידוד
ושיתוף התעשיה והמחקר וההייטק בבתי הספר.
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בנושא החינוך הלא פורמלי ,כפי שאתם רואים הוספנו פעילות למבוגרים ,זה לא הרבה כסף
אבל זו התחלה.₪ 43,333 ,
בנושא הרווחה ,יש לנו תוספות על ילדים בפנימיות ,בטיפול במוגבלים ,בכל אופן התוספות
האלה ממומנות  57%ממשרד הרווחה ,יש פה תוספת של  .₪ 433,333זה באופן כללי התפיסה
שלנו .בכל אופן ,כל הדברים האלה מפורטים בחוברת ,גם בדף שמרכז את הפעילויות
המותנות ,וגם בפירוט יסודי שכתוב בצורה ברורה במלל ,שכל מחלקה ומחלקה הציגה ,כאשר
ערכתי את ההסברים בהתאם לאישור שוועדת כספים אישרה.
בכל אופן ,בנוסף השנה אנו מציגים את הנושא של סעיף תקן כוח אדם בצורה שונה השנה ,כפי
שראיתם ,הפרדנו בין תקנים קבועים לבין תקנים זמניים ,שממומנים במשקים סגורים ,נניח
אם יש לנו פעילות של סייעות בבתי ספר וההורים משלמים כסף ,אז העובד נרשם כזמני או
לפי שעות ,כדוגמת סייעות צמודות ,סייעות מרחב ,חוגים ,מועדוניות ,כל הדברים האלה הם
פונקציה של שעות עובדים זמניים.
בכל אופן ,השנה ,כפי שפטר הציג ,קלטנו תוספת של משרות ,חצי משרה – קב"סית – קצינת
ביקור סדיר ,רכז נוער ,עובד קהילתי ונוער ,אלה משרות שהיו קיימות .חצי מזכירה נוספת
במחלקת חינוך .חצי מזכירה נוספת בדת .מעבר לזה ,התקנים לא עלו ,הם נשארו כפי שהיו
בשנה שעברה.
סך הכל תקנים שאנחנו מבקשים לאשר היום אלו זה  775.00תקנים.

גב' אילנה:

עובד סוציאלי בנוער.

מר דוד גמליאל :

עו"ס קהילתי ונוער ,775.0 .זה שיא תקן כוח האדם ,שכולל גם

את הגמלאים שלנו.
בנוסף לזה ,השנה צירפנו ,כפי שצירפנו לפני שנתיים ,פירוט מסודר ,שמי ,של כל העובדים
שעובדים ,הקבועים במועצה ,ואלה העובדים שעובדים לפי שעות.
המבנה הארגוני נשאר כפי שהוא ,ללא שינוי ,כפי שהיה בשנה קודמת ,כמובן עם תוספת של
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מנכ"ל מועצה במקום מזכיר.
בנוסף לזה ,על פי הוראות משרד הפנים ,צירפתי את תוכנית הפיתוח לשנת .7300-7307
התוכנית פיתוח שאנחנו מייעדים ,היא בהיקף של  00מיליון  ,₪על פי פירוט שהגשתי לכם ,וזו
התחזית ,יכול להיות שנעדכן את תוכנית הפיתוח ואתם תקבלו על כך הודעה.
כל המגמה שלנו ,כפי שפטר הציג ,זה להגיש תקציב כמה שיותר מהר ,ב 72-לנובמבר ,להנחות
את המחלקות ,להכין תוכניות עבודה מסודרות ,וכמובן לעדכן את התקציב בהתאם
להתפתחויות.
היום התבקש פטר ,דבר שאנחנו לא מסכימים ,להוסיף חצי מיליון  ₪לכיבוי ,לאיגוד ערים
לכיבוי אילון.

מר פטר וייס :

זה לא יעזור לנו.

מר דוד גמליאל :

לא יודע ,אבל הנה ,זה דבר שנפל עלינו היום ,ואנחנו לא

ערוכים לזה.
בכל אופן ,אנחנו ממשיכים בפעולות להרחבת בסיס המס שלנו ,כמו שהשנה הצלחנו אנו
מקווים גם בשנה הבאה להצליח ולגבות תשלומי מס מוגדלים ,אבל בנוסף יכול להיות שיהיו
גזרות חדשות.

מר פטר וייס :

בטוח שיהיו.

מר דוד גמליאל :

אתם יודעים שיש הסכם שכר שהעלות הראשונית למועצה,

כפי שהצגתי ,זה למעלה מ 7-מיליון  ,₪בשנה אחת ,מרכז שלטון מקומי לא אישר לרשויות
לשלם את הכסף הזה ,ודורש מהאוצר לשפות את הרשויות או הסכמים שההסתדרות והאוצר
חתמו לנו .פחות או יותר הרעיון .יכול להיות שיהיו שינויים ,נגיש אותם מבעוד מועד
לידיעתכם ולעדכון מתאים.
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מר פטר וייס :

טוב ,אני מציע,

מר הנרי אלוש :

פטר ,אמרת שאלות.

מר פטר ו ייס :

חכה ,סבלנות .עושים סבב ,כל אחד יכול לשאול את שאלותיו,

ואחרי זה נצביע.

מר יוסף (ג'ו) לוי:

מכיוון שהייתי בוועדת כספים ,ישבנו על המדוכה תקופה לא

קצרה ,ישבנו ,ליבנו ,השתדלנו למלא את כל הסעיפים על הצד הטוב ביותר ,ויותר אין לי מה
להוסיף.

מר פטר וייס :

ויקטור?

מר ויקטור חמני:

מבחינתי אין לי בעיה.

מר פטר וייס :

בן משה ,הכה את המומחה.

מר אבנר בן משה:

עמוד  52בבקשה ,אם אתה יכול להסביר לי מה זה בסעיף

.060.103

מר דוד גמליאל :

כן ,אבנר.

מר אבנר בן משה:

בעמוד  ,52אני מבין שזה רווחה ,על פי מפתח של סקטור ,כל

סקטור בנפרד?
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מר דוד גמליאל :

כן.

מר פטר וייס :

מה זה כל סקטור?

מר דוד גמליאל :

זה סך ההכנסות של מחלקת רווחה ,בכל מיני דברים ,שירותים

לזקן,

מר אבנר בן משה:

לא ,אנחנו מדברים על פרק  ,060.103בעמוד  .52אתה יכול

להסביר לי מה זה?

מר דוד גמליא ל :

כן .היה שינוי לפני שנתיים ,שמשרד העבודה והרווחה מעביר,

בעבר משרד העבודה והרווחה העביר באופן ישיר לקיבוצים ,כסף עבור משפחתונים מהתמ"ת.
היום ,הכלל אומר שכל שקל ,אנחנו מהווים רק צינור ,אני בכלל לא משתמש בכסף הזה ,מה
שאני מקבל מהמדינה אני מעביר להם ,הם כמובן יוצרים את הדיווח ,וכנגד הדיווח שלהם
משרד העבודה והרווחה מעביר לנו כסף.

מר אבנר בן משה:

כשאתה אומר "משפחתון" ,מאיזה גילאים?

מר פטר וייס :

זה פעוטונים.

מר דוד גמליאל :

פעוטונים ומשפחתונים.

מר אבנר בן משה:

אז הפעוטונים והמשפחתונים בקיבוצים ממומנים על ידי

מחלקת הרווחה.

9

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,

מר פטר וייס :

לא ,מקבלים את הכסף והוא עובר אליהם.

מר דוד גמליאל :

זה גם הישובים שלנו מקבלים כסף על זה.

מר פטר וייס :

מה ,והישוב מימן את זה? ואנחנו משתתפים ב.77%-

מר אבנר בן משה:

אני לא יכול לשמוע שניים ,אני מצטער .מה אתה אומר?

מר פטר וייס :

תענה לו ,קשה לו להתרכז.

מר אבנר בן משה:

אני יכול להתרכז ,לשמוע אחד ,כן .שניים ביחד ,אני לא יכול.

כן ,מה אתה אומר?

מר דוד גמליאל :

זו התשובה.

מר אבנר בן משה:

לא שמעתי ,דיברתם ביחד ,לא שמעתי את שניכם .אני שואל,

משפחתונים במושבים ,איך הם ממומנים?

מר דוד גמליאל :

אותו דבר ,באותה שיטה ,בשוני מהעובדה שהקיבוצים

מדווחים ומקבלים את הכסף דרכנו ,אנחנו מדווחים באופן ישיר וכנגד זה מקבלים את הכסף,
ויוצרים את ההוצאה .אנחנו משלמים במסגרות האלה כסף למפעילות שונות ,כל מפעילה
חתומה איתנו בחוזה ,אנחנו מעבירים את הכסף למפעילות עצמן.

מר פטר וייס :

למושבים.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,

מר אבנר בן משה:

אז המשפחתונים בבית עוזיאל מקבלים כספים מהרווחה.

מר הנרי אלוש :

שכר מהמועצה.

מר דוד גמליאל :

.27%

מר אבנר בן משה:

מהרווחה?

מ ר דוד גמליאל :

אנחנו מקבלים מימון ,אתה הסתכלת על סעיף של הכנסות ,לא

של הוצאות .הסעיף של ההוצאות ,אם אתה רוצה לדעת ,תוסיף  260 ,7תראה את ה...

מר אבנר בן משה:

איזה עמוד זה?

מר דוד גמליאל :

אני אגיד לך.

מר פטר וייס :

בן משה ,אתה יודע שלא יותר מ 7-דקות.

מר אבנר בן משה:

אם אתה לא רוצה שאני אדע ,אין לי בעיה.

מר פטר וייס :

אני רוצה 7 ,דקות .אנשים ממהרים .אני יש לי זמן.

מר אבנר בן משה:

אם אתה לא רוצה שאני אדע ,אתה יכול לדלג עליי ,אין בעיה.

לא כועס.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
???:

פטר ,תן לו גם את ה 7-דקות שלי בבקשה.

מר פ טר וייס :

גם את שלך? אתה דיברת כבר.

???:

לא חשוב ,תן לו.

מר פטר וייס :

לא חשוב ,מישהו אחר ייתן לו.

מר אבנר בן משה:

לא כועס ,באמת שלא כועס.

מר פטר וייס :

מאה אחוז.

מר אבנר בן משה:

גם אם אתה לא רוצה שאני אדע ,אני גם לא כועס.

מר דוד גמליאל :

עמוד .53

גב' שרה ברוש:

 260יש הוצאה של .600

מר אבנר בן משה:

צר לי ,אני לא רואה .260

מר דוד גמליאל :

 ,260.103עמוד  ,53בסוף .ילדים במעון יום ,בקיבוצים.

מר אבנר בן משה:

אוקיי ,עכשיו אני רואה.

גב' שרה ברוש:

סעיף .260
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,

מר דוד גמליאל :

בסעיף של המועצה ,ההוצאות הן ב ,260.133-אחזקת ילדים

במעונות יום ואומנות .עמוד .53

גב' שרה ברוש:

בסעיפים  263ו.260-

מר דוד גמליאל :

מה אתה רוצה להבין? תשאל אותי ברמה העקרונית ,מה אתה

רוצה להבין?

מר אבנר בן משה:

מה שאני רואה פה אחד מול השני,

מר דן שושני :

אני אגיד לך מה הוא רוצה ,הוא רוצה לדעת גם אם במושבים

מקבלים את אותו הכסף.

מר פטר וייס :

יותר.

מר דוד גמליאל :

אותו דבר ויותר .הכל פונקציה של כמות ילדים.

מר אבנר בן משה:

אני רוצה להבהיר דברים מסוימים ,ואתה נותן סיפור .אז

עכשיו אני מבין שמשפחתונים ,מה שאני רואה פה ,זה מאה אחוז הכנסה ,אתה ציינת .57%

מר דוד גמליאל :

אנחנו מקבלים תקציבים על אותו בסיס ,הקיבוצים אנחנו

מעבירים רק הכנסה מועברת ,והם מבצעים את כל ההוצאות ,המועצה ,מאידך גיסא ,מבצעת
את כל ההוצאה ,ומקבלת  57%על כך ,ו 77%-מממנת מכספיה היא .זה ההסכם עם משרד
הרווחה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,

מר אבנר בן משה:

ובמשפחתונים שלנו לא משלמים האנשים?

מר דוד גמליאל :

כמובן.

מר הנרי אלוש :

הם משלמים חלק.

מר דוד גמליאל :

יש תשלום עצמי ,תשלום מועצה ותשלום של משרד העבודה

והרווחה.

מר פטר וייס :

אולי תיקח שיעור פרטי ממנו .אני מורה עליך לתת לו שיעור

פרטי.

מר אבנר בן משה:

האם אתה זוכר שחגיגית הודעת פה לכולם שהוא יזמין אותי

אליו ,להסברים?

מר פטר וייס :

לא ,אתה תתאם איתו שיעור פרטי.

מר אבנר בן משה:

אבל אתה זוכר?

מר פטר וייס :

בטח.

מר אבנר בן משה:

ואתה זוכר ששלחתי מיילים ושום דבר לא קרה? אז עכשיו

אתה מודיע עוד פעם חגיגית שאני אקבל?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר פטר וייס :

גם אני אשם?

מר דוד גמליאל :

אבנר ,אתה רשאי לבוא ללמוד.

מר אבנר בן משה:

אני אשלח לך מייל.

מר פטר וייס :

לא מיילים ,תבוא לפגישה.

מר דוד גמליאל :

תבוא לפגישה ,ב 6-עיניים .נצרף לפגישה הזאת את שרה.

מר פטר וייס :

פגישה אישית.

מר דוד גמליאל :

אני רוצה להסביר ,יש מספר רמות של פירוט של דו"חות ,יש

בתקציב המועצה דו"ח מרמת האפס ,מרמת המדריכה ,כמה כסף עולה לנו להחזיק את
המשפחתון הספציפי ,כמה עולה ציוד ,כמה חומרים ,כמה חשמל ,מה המועצה משקיעה
בחומרים ושכר עבודה.
מצד שני ,אתה רואה את ההכנסה לאותו משפחתון .יש כזה דו"ח שפעם בשנה מפיקים אותו,
זה עובר לביקורת ברמת אפס קוראים לזה .אלה לא דוחות מפורטים ,בדו"ח הזה אתה לא
יכול לדעת כמה משפחתונים יש לך ,כמה עובדים יש לך ,מה רמת הציוד והחומרים
והש יפוצים והחשמל וכל הדברים .אם תרצה פירוט על משפחתונים ,בבקשה ,אתה רשאי לעיין
בדו"חות.

מר פטר וייס :

סיימת? הנרי ,בבקשה.

מר הנרי אלוש :

רק משהו קטן ,שאני אבין ,ה 57%-המועצה משלמת ,אנחנו

05

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מקבלים לרווחה ,והתושב משלם ?77%

מר דוד גמליאל :

בערך.

מר הנרי אלו ש :

וכמה זה ה 77%-האלה? אתה יודע?

מר דן שושני :

לא התושב ,המועצה.

מר דוד גמליאל :

זו השלמה .תראה ,כל תושב משלם בהתאם לקריטריון

שמשרד העבודה מגדיר אותו פר ישוב.

מר הנרי אלוש :

בפיקוח המועצה?

מר דוד גמליאל :

בוודאי ,בלי שמועצה מדווחת על התושב והישוב הספציפי ועל

ההוצאות שהיא ביצעה ,היא לא מקבלת כסף.

מר הנרי אלוש :

עכשיו יש לי שלוש שאלות.

מר פטר וייס :

תגיד לי ,אתה בהנהלה ,בכספים ,למה אתה לא שואל שם?

מר הנרי אלוש :

שאלות קטנות ,רק תענה לי כן ,לא ,נגמר.

מר פטר וייס :

אבנר ,אני מבין ,הוא לא יכול ,אבל אתה שאלת .בסדר,

תמשיך.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר הנרי אלוש :

שאלה ראשונה ,פטר ,אנחנו מחלקים את תקציב הדת₪ 6333 ,

לכל ישוב,

???:

.0333

מר הנרי אלוש :

 0333או  ₪ 6333סולר ועירוב .תרבות תורנית שתחולק,

בקיבוץ נען יעשו שבועות ,ברמות מאיר יעשו שמחת תורה ובעזריה יעשו פורים.

מר פטר וייס :

נקיים על זה דיון נפרד.

מר הנרי אלוש :

אבל כבר דיברנו על זה ,כל שנה ,זה גם מחולק ,שווה בשווה.

מר פטר וייס :

שמענו .יש לך עוד שאלה?

מר דוד גמליאל :

תעלה את זה בהנהלה.

מר הנרי אלוש :

העליתי את זה בהנהלה ,העליתי את זה בוועדת כספים.

אמ רתם לי בוועדת כספים ,לפנות לאיזה בחור ,לא זוכר מי זה ,פניתי אליו .הוא בכלל לא עונה
לטלפון.

מר דוד גמליאל :

אז אמרתי לך לפנות לאורי שמחה ,שיזמין אותו פה לבירור.

אין דבר כזה ,הנרי.

מר הנרי אלוש :

הפיקוח ,יש לו שלוש מועצות?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר פטר וייס :

כן.

מר דוד גמ ליאל :

לא ,איכות הסביבה?

מר פטר וייס :

שתיים .שתי מועצות.

מר דוד גמליאל :

שתי מועצות.

מר פטר וייס :

עמק לוד וגזר.

מר הנרי אלוש :

וההכנסות יהיו לנו?

מר דוד גמליאל :

אנחנו מנהלים את כל המערכת.

מר פטר וייס :

תחלק לפי הפרופורציונאלי.

מר דוד גמליא ל :

שליש ,שני-שליש.

מר הנרי אלוש :

ה ,0.6%-גם על כספים ,הגבייה של המועצה ,נכון?

מר דוד גמליאל :

כן.

מר הנרי אלוש :

כמה גבינו בארנונה שנה שעברה?

גב' שרה ברוש:

מאיפה הוא יכול לזכור כזה דבר?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,

מר דוד גמליאל :

תסתכלי בדו"חות כמה גבינו בפועל.

גב' שרה ברוש:

של הישוב שלך?

מר הנרי אלוש :

לא ,בכלל.

מר פטר וייס :

אתה רוצה לדעת כמה יהיה תוספת?

מר הנרי אלוש :

כן ,בערך.

מר פטר וייס :

זה מתבטא פה.

מר הנרי אלוש :

לא ראיתי את זה.

מר דוד גמליאל :

זה מתבטא .₪ 46,633,333 ,אנחנו השנה גובים .₪ 46,633,333

סך כל הגבייה –  ₪ 46,633,333וזה כולל את ה.0.6%-

מר הנרי אלוש :

כמה זה לעומת שנה שעברה?

מר דוד גמליאל :

שנה שעברה היה  74ועוד  5.5מיליון  74 .₪מיליון  ₪שוטף ,ו-

 ₪ 5,527,333פיגורים 40 .מיליון  .₪זה כולל התוספת של הגבייה מנשר.

מר פטר וייס :

הנרי ,אתה רוצה גם שיעור פרטי? נסדר לך.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר דוד גמליאל :

אני אסביר.

מר הנרי אלוש :

עזוב ,דוד ,לא צריך ,לא רוצה לשמוע.

מר דוד גמליאל :

הנרי ,אני אענה.

מר הנרי אלוש :

לא רוצה .לא רוצה לשמוע הסבר ,עזוב.

מר דוד גמליאל :

אני עומד על כך ,בעמוד מספר  030בחוברת ,רשום במדוייק

כמה גבינו ב 7300-וכמה גבינו ב ,7303-מפורט לפי שוטף ,בניכוי הנחות ,תוספת גבייה של נשר,
אחוז הגבייה ,יתרת הסגירה ,אחוז גבייה מפיגורים ,תוספת של תע"ש ,כל זה מפורט לך
בצורה ברורה.

מר הנרי אלוש :

ואתה לוקח מקדם על מה שיקרה?

מר דוד גמליאל :

כן.0.6% ,

מר הנרי אלוש :

לא ,חוץ מה ,0.6%-אתה לוקח ,משמר דוד ,את חולדה ,אתה

לוקח ישובים ש...

מר פטר וייס :

יהיה לך גם תוספת הוצאות אחר כך ,כשזה יקרה ,משמר דוד,

זה תוספת תושבים ,למה אנחנו עושים עדכונים באמצע שנה?

מר הנרי אלוש :

אני מדבר איתך על ארנונה.

21

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר פ טר וייס :

אבל זה אותו דבר ,גם יש הוצאות פה.

מר דוד גמליאל :

מה השאלה?  ?0.6%אנחנו לוקחים בשקלול.

מר הנרי אלוש :

לא 0.6% ,זה חוק ההסדרים .האם בתקציב של ,7300

מר דוד גמליאל :

לא הכנסנו דברים עתידיים.

מר הנרי אלוש :

לא לקחת ,אוקיי.

מר דוד גמליאל :

לא ,אני אסביר לך ,כי מישהו אחר שאל אותי את השאלה

הזאת .אנחנו לא מכניסים כי אסור להכניס עפ"י הנחיות ,אם זה לא ודאי ,ובכל מקרה מול
הארנונה מהתושבים יהיו הוצאות.

מר פטר וייס :

הנרי ,סיימת? ישראל.

???:

חילקת את זה שלושה ימים ,ויש כל כך הרבה שאלות ,תאר לך

אם היית מחלק את זה שבועיים לפני הישיבה?

מר דוד גמליאל :

לא ,שלחנו את זה לפני  03ימים.

מר הנרי אלוש :

אני לא רוצה להגיע למצב כזה שישאר  7מיליון  ,₪אתה מבין?

אם הוא לא לוקח את ה 0.6%-ולא לוקח את מה שהולך לקרות ,בסופו של דבר ,ברבעון
השלישי אתה נשאר עם חבילה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
מר דוד גמליאל :

אבל הנרי אתה טועה.

מר פטר וייס :

הלוואי שתישאר חבילה ויהיה מה לחלק .הלוואי.

מר הנרי אלוש :

זה מה שאני רוצה שיקרה.

מר פטר וייס :

אני לא אקח את זה הביתה.

מר הנרי אלוש :

ברור שלא.

מר פטר וייס :

יש שאלות? ניב? בוכריס?

מר דודו כהן:

אני רוצה לברך על כך שעמותות הספורט יתוקצבו בהתאם,

וזה באמת צעד נבון ,זקוקים לזה וזה הזמן.

מר פטר וייס :

הלאה .יובל?

מר יובל אנוך :

אני רוצה להגיד מילה אחת לחברים שלא קראו את החוברת,

קחו את החוברת ,אל תקראו את כל הדפים ,אבל אם אתם רוצים להבין איך בנוי התקציב
הזה ,תקראו מעמוד  030ועד עמוד  ,074ואז תהיה לכם הבנה ברורה.

מר פטר וייס :

חברים ,מי בעד אישור תקציב  ,7300אישור תקן כ"א ותקציב

הפיתוח? מי נגד? מי נמנע?

22

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,735מיום ראשון72.00.7303 ,
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תקציב המועצה לשנת .8011

מר פטר וייס :

תודה רבה .חג אורים שמח.

______________________
אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה

_________________
פטר וייס
ראש המועצה
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