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 גזרמועצה אזורית 
 157' מליאה מן המניין מסישיבת 

 51.51.1255, ב"עתש כסלוב ב"כ, ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה  -  פטר וייסמר   :משתתפים
 חבר מועצה  - משה זעפרנימר    

 חבר מועצה  - אבנר בן משהמר 
 חבר מועצה - (י'ינג'ג)יואל וינגרטן מר 

 חברת מועצה-   אורית עמית' גב
 חבר מועצה  - יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה  - אבי אביטלמר 

 חבר מועצה  - ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה  - לוי( ו'ג)יוסף מר 
 חבר מועצה  - עצמון יניבמר 
 חבר מועצה-   יהודה גבאימר 
  חבר מועצה  - אמיר תוארמר 
 חבר מועצה  - מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה-   תמיר ארזמר 

 ועצהחברת מ  - רותי גליקמן' גב
 חבר מועצה-   ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה  - הנרי אלושמר 
 חבר מועצה-  יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה  -  יהוא פלגמר   :חסרים

 חבר מועצה  - יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה  - משה סויסהמר 
 חבר מועצה-    דן שושנימר 

 מועצה חברת  - מיה היימן' גב
 חבר מועצה - (אברשה)יוסף אברמוביץ מר 
 חבר מועצה  - בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה  - ישראל כהןמר 

 
  

 ל "מנכ - אריאל הילדסהיימרמר   :נוכחים
 ש"יועמ-   חן סומךד "עו   
 גזבר-   דוד גמליאלמר    
 שרה ברוש' גב   
 

   :על סדר היום

 .7317אישור תקציב המועצה לשנת  .1
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וייס על סדר , 715' אנחנו פותחים את ישיבת המליאה מס  :מר פטר 

מונחת בפניכם הצעת התקציב אחרי . 7317היום אישור תקציב המועצה לשנת 

. ₪ 141,340,333היקף התקציב הוא . שהתקיים דיון בוועדת כספים והנהלה

 . תציג בבקשה את התקציב, אדוני הגזבר

 

ההזמנה שקיבלנו . ל המועצה"אני הערה למנכ  :מר עצמון יניב

ביום . כי לא נקבעה שעה לקיום הישיבה. לישיבת הדיון בתקציב היא לא בסדר

ולא בא לשנייה או בא  אדם יכול להחליט שהוא בא לאחת, שיש שתי ישיבות

לכל אחת משתי הישיבות צריכה להיות שעה , לכן. לשנייה ולא בא לראשונה

 . לא נקבעה שעה ולישיבה הזאת, שבה מתקיימת הישיבה

 

 ?לסגור את הישיבה, אז מה אתה מציע  :מר פטר וייס

 

 . רשום החל משעה שש    :???

 

, רשום הראשונה בשש והשנייה לאחריה. לא רשום  :מר עצמון יניב

  .הוא לא יודע מתי לבוא, אבל אדם רוצה לבוא רק לשנייה

 

 . נרשם    :???

 

אנחנו מבקשים , בדבריו כפי שראש המועצה ציין  :מר דוד גמליאל

התקציב הזה מהווה . ₪ 141,340,333לאשר את תקציב המועצה בהיקף של 

אנחנו מבקשים כמו כן . 7311-משמעותי מבסיס התקציב שאישרנו ב גידול

משרד הפנים יש סטנדרטים באישור תקציב לכי , לאשר את תקציב הפיתוח
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חנו בנוסף מבקשים אנ, ₪מיליון  01בהיקף מעודכן לשנתיים הקרובות של 

 כולל התקנים לפי שעות, את התקן של כוח אדם במועצה האזורית גזר לאשר

ועדת כספים  ,כפי שראש המועצה ציין, השנה. משרות תקן 775.02בהיקף של 

ראש המועצה הגדיר את היעדים שבכוונתנו להשיג ולבצע . והנהלה דנה בעניין

את היעדים האלה במסגרת אתם קיבלתם . לטובת כלל התושבים 7317בשנת 

. כי ועדת כספים דנה בזה לעומק, אני אעבור על הנקודות העיקריות. החוברת

י תוספת פינוי "הנקודות העיקריות בעניין הזה זה הגברת הניקיון ביישובים ע

פתרון , ₪ 133,333המשך מבצעי הניקיון ביישובים בהיקף של עוד , גזם ואשפה

ניסיון, הלנושא של חוק האריזות וההפרד אנחנו , אנחנו מבקשים פה לבצע 

שזה יהיה תקציב , ₪ 773,333תקצבנו , בכל אופן. עורכים עכשיו תכנית אב

שיהיה מותנה בתכניות האב והתכניות המפורטות שהמשרד לאיכות הסביבה 

אנחנו מאשרים . 7317-היא תמשיך לעבוד ב, הקמנו יחידה סביבתית. יאשר לנו

רויקטים חינוכיים במסגרת היחידה הזאת בשיתוף לפ₪  133,333תוספת של 

בנושא של תשתיות הרחבנו את הפעילות בשוליים ובבטיחות . עם בתי הספר

, ר אמנם"במסגרת תב, ויש כוונה 7311-ב₪ מיליון  7בדרכים בהיקף של 

ג. תילעשות את זה בשנה הנוכחלהתחיל  , מערכות הביוב במועצה יקבלו שדרו

 1.7ם והנהלת המועצה תכנית חומש לשדרוג המערכת של הצגנו בפני ועדת כספי

בסך . במסגרת קשרי החוץ אנחנו ממשיכים בתנופה ובפעילות. בשנה₪ מיליון 

מצד הפדרציה היהודית בקנזס , הכל יש היענות מאוד רצינית מצד ליווד

 . הדדיים עיר החדשה שעשינו איתה קשריםה, גרימהמו

אבל , פנו משרה בעבור ניהול פרויקטיםאמנם רשמנו פה שהוס, בנושא הנדסה

בכל . סורסינג ולא לקחת אותה כמשרת תקן-ההחלטה היא לקחת אותה באאוט

זה סיוע למהנדס המועצה לנהל היום את כמויות הפרויקטים שרצות , אופן

פרויקטים שרצים  133-בימים אלו הגענו לסדרי גודל של למעלה מ. במועצה

בנושא . זקה למהירות הביצוע ולאיכות הביצועזה ייתן תנופה מאוד ח. במקביל
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ו , של הוועדה המקומית אנחנו עושים פרויקט של סריקת תיקי בניין אנחנ

 GISפרויקט של , זה מותנה בהכנסות נוספות, מבקשים לבצע כפרויקט מותנה

 Geographic informationזה  GISראשי התיבות של . לכל יישובי המועצה

system . 

 

ות להכניס את כל תשתיות היישובים מתחת לנס    :???

 . לפורמט אחד

 

מרחיבים , בנושא החינוך ממשיכים באותה מדיניות  :מר דוד גמליאל

ממשיכים , מרחיבים את הטיפול בהנגשת חצרות לנכים, את הטיפול בגני ילדים

פרויקט הדגל . בפרויקטים בבתי הספר תעשידע ומחשוב בבתי ספר יסודיים

כתוצאה מזה הקצינו פה עלות , ם כמות הילדים בכיתותוצצמ, בשנה הבאה

התלמידים בכיתות בבתי הספר ' מסהקטנת , ₪מיליון  1.773פרויקט כוללת של 

על בסיס דרישות משרד , אנחנו נאלצים. ילדים בכיתה 07היסודיים עד 

ועוד ₪  733,333לטפל בבית הספר העל יסודי בהצללות בהיקף של , הבריאות

בנושא של  .פרויקטים שמבחינה בטיחותית דרוש לעשות אותם₪  143,333

בנושא של רווחה . לא תוקטן, הפעילות תעבוד כפי שהיא, תרבות נוער וספורט

, יש פה תוספת של ילדים בסיכון ועוד כל מיני סכומים שאוכלוסיות מיוחדות

 003, י הוראות החוק אנחנו מחויבים לתקצב בהיקפים כפי שאתם רואים"עפ

בית העלמין המרכזי הוחלט של שיפור סככת  –בנושא של בתי עלמין . 103ד ועו

 . למשהו ראוי ומכובד ההספדים

 

 . זה לא מה שהוחלט  :מר אבי אביטל
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תדבר כמה , תקבל זכות דיבור. אני מבקש ממך, אבי  :מר פטר וייס

 . שאתה רוצה

 

 . תעיר את ההערות שלך, תן לי לגמור  :מר דוד גמליאל

 

 .אתה יכול להספיד את הנושא הזה  :צמון יניבמר ע

 

כי אנחנו מטפלים , זה לא נכון, עצמון, בכל מקרה  :מר דוד גמליאל

 . כבר בימים אלו בהגשת בקשה

 

יש החלטה של ההנהלה ואתם עושים עכשיו מה שבא   :מר אבי אביטל

 . כמו כל דבר, תמיד, לכם

 

ההשתתפות לבתי בנוסף לזה אנחנו מעלים את   :מר דוד גמליאל

הכוונה . חברים, אלה היעדים. לכל יישוב₪  7,333לסכום של  העלמין ביישובים

במסגרת . אבל לא צריך להתעצבן, אבי, אני אשמח לקבל הערות, בשנה הקרובה

שרובה ככולה עוברת , ₪מיליון  2גם פה יש לנו הכנסה מותנית של , המספרים

כבר , למען האמת, פים שאנחנוזה מותנה בתוספת כס. ר פיתוח מותנה"לתב

אלו כבר הגענו לסיכומים בימים . מזה שלוש שנים מתדיינים עם חברת חשמל

מעבר . נגיע לברכה בעניין ולהצלחה עם חברת חשמל 7317-ואני מאמין שב

י "היה פה עוד איזשהו תקציב מותנה עפ? מה עוד היה לנו, לעניין הספציפי הזה

שיהיו תלויות בהכנסה של כספים , רתיכפי שאמ, שגם זה פעולות, ח"דו

יכול . 7311-אנחנו הנחנו שמענק האיזון יישאר בהיקפו כפי שהיה ב. נוספים

כפי שאנחנו נוהגים לעשות , אם ישתנה נעביר עדכון תקציב. להיות שישתנה

שהמועצה אישרה , אני מזכיר לכם למען הגילוי הנאות, הנחנו גם .מאי-באפריל
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ולו הקלוש , אין לנו שום מידע. על תעשייה ומלאכה 77%תוספת מיוחדת של 

לכן הנחנו כהנחת בסיס שהתקציב יתבסס . אם זה יאושר או זה יוקטן, ביותר

שיהיה  כל עדכון. יכול להיות שלא, יכול להיות שזה יתבטל. ₪מיליון  4.133על 

לאישור כמובן מליאת המועצה ולדיון בוועדת כספים , יובא לאישורכם

 . שאלות. ובהנהלה

 

חברי המועצה החדשים שפעם , הטכניקה. רק שנייה  :מר פטר וייס

כל חבר מועצה יקבל , עושים סבב, והוותיקים שאולי שכחו, ראשונה יושבים פה

לא שוק של . ובסוף מקיימים הצבעה, דקות 7-0, את הזמן של כמה דקות

, יםאני מצפה מחברי ההנהלה וועדת כספ. להתחיל להתווכח אחד עם השני

אם הם , שכבר השתתפו בדיונים ואמרו את כל מה שהיה להם והכל כתוב פה

 –אבל בשביל ההצגה . אבל אני חושב שמיצינו את זה גם, רוצים זכותם לדבר

 . תפדל

 

אף אחד לא ישתיק . אנחנו נדבר מה שצריך לדבר  :מר אבי אביטל

 . אותנו

 

וב ואתה שיהיה בשביל הפרוטוקול שאתה בחור ט  :מר פטר וייס

 . זה בסדר, רוצה רק לתת

 

אני חושב . דנו בוועדת הכספים בכל הנושאים  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

כמו . שהתייחסנו לכל משרד ומשרד במועצה בהתאם לצרכים שהוא היה צריך

ממוצע ₪ מיליון  1.7-ואני חושב שהוספנו כ, התמקדנו במחלקת החינוך, כן

 . לשיפור כמות התלמידים
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 . הקטנת התלמידים בכיתות  :יאלמר דוד גמל

 

סך הכל התקציב של המועצה . אני חושב שזה לברכה  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

. הוא די קטן וקשה לנו מאוד לתת לכל המשרדים את כל מה שהם רצו וביקשו

 . ועל זה תבוא עליכם הברכה, האמת שהחינוך קיבל את הנתח הגבוה ביותר

 

י , חזור על מה שנאמר פה כל היוםאני לא רוצה ל  :ראובן ביטןמר  אנ

, ואני העליתי את זה בישיבת כספים והנהלה, רוצה לחזור רק על דבר אחד

אני חושב שדוד טעה כשהוא אמר שאנחנו נשפר . בנושא של בית העלמין האזורי

שהמתים לא , אנחנו אפילו עשינו מזה בדיחה, היה מדובר שם. את פני המקום

. אנחנו בתור חיים. בגלל שאנחנו עושים להם את זה יודעים להחזיר לנו טובה

אני חושב ששם צריכים בכלל להעיף . זאת המצווה הגדולה שהיית צריך לעשות

ולעשות , לא רוצה להתבטא לא יפה, לא יודע איזה סככה, את הסככה הזאת

- משהו שם ברמה

 

 . זה מה שאני התכוונתי, מבנה הספדים  :מר דוד גמליאל

 

 . זאת הכוונה  :מר פטר וייס

 

אפילו הגשנו בקשה למשרד הדתות לקבל חלק   :מר דוד גמליאל

 . מהתקציב

 

 . נגמר הויכוח  :ראובן ביטןמר 

 

 ? למה אתה לא מדייק  :מר אבי אביטל



 מועצה אזורית גזר
 1102.12081, ראשוןמיום , 715' מליאה מן המניין מסישיבת 

 

 9 
 

 

 . תוכל להגיד כל מה שיש לך, יגיע התור שלך, אבי  :מר פטר וייס

 

 . אני סיימתי את דבריי  :ראובן ביטןמר 

 

, דיברתי עם פטר ולא הספקתי מאז. רק שאלה אחת  :פרנימשה זעמר 

מדובר פה על הנושא של הקטנת כיתות . ניגשתי אליך לפני זה כדי לברר

 ? הכוונה היא בכל בתי הספר. תלמידים בכיתה 07עד , תלמידים

 

 .כן, כל בתי הספר היסודיים  :מר דוד גמליאל

 

כמו , עלמיןבאותו נושא של בית ה, עוד פעם  :מר אבי אביטל

- וטוב שיש פה את ביטן, שאמרתי

 

 . הוא פשוט לא הגדיר נכון. אתה סתם נתפס, אבי  :מר פטר וייס

 

כי זה הגיע גם  .אני אגיד לך למה אני סתם נתפס  :מר אבי אביטל

ועמדנו על זה שזה יהיה מבנה , להנהלה ככה ואמרתם בפירוש שזה שיפוץ

- וסיכמנו, משהו אחר זה יהיה על חשבון, ואמרת שאין תקציב

 

. אמרתי זה יבוא מהפיתוח, לא אמרתי שאין תקציב  :מר פטר וייס

 . אין לך מה לדאוג. ואני עומד וזה יהיה

 

- היום הגשתי בקשה, אבי תירגע    :???
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ככה שכולם שומעים , אז אני עכשיו יכול להיות רגוע  :מר אבי אביטל

 . שלא תחשבו שאני סתם קם וצועק, את זה

 

אף אחד פה לא לוקח את הביתה את הכסף אם יש   :ר פטר וייסמ

 . ולא מקבלים משכורות יותר גדולות בגלל זה

 

 . בנושא הוועדה, עוד נושא שאני רוצה להעלות  :מר אבי אביטל

 

אנחנו לא מקיימים  .פה אין דיון על הוועדה עכשיו  :מר פטר וייס

 . פה דיון על הוועדה

 

זה לא , מה שדנו בהנהלה? אבל למה. קשורזה לא   :מר אבי אביטל

 .מליאה

 

 . אני לא פותח פה דיון על הוועדה עכשיו  :מר פטר וייס

 

לא הגיוני שנסכם דברים ולא . פטר, אבל סוכם משהו  :מר אבי אביטל

 .נעשה אותם

 

 . אני לא אתן לך פה לקיים דיון על הוועדה עכשיו  :מר פטר וייס

 

 ?ם את הדיוןאיפה נקיי  :מר אבי אביטל

 

 . אם תרצה, נקיים בוועדה  :מר פטר וייס
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 ? בתקציב יש תקציב לוועדה  :מר עצמון יניב

 

 . בוודאי  :מר דוד גמליאל

 

- אז אפשר לקיים  :מר עצמון יניב

 

לא , אני מנהל את הישיבה, אני מבקש ממך, עצמון  :מר פטר וייס

 . אתה

 

תן לי הבטחה שננהל דיון אם תי, אין לי בעיה, בסדר  :מר אבי אביטל

- בנושא

 

 . אנחנו ננהל דיון בוועדה  :מר פטר וייס

 

 ?ננהל דיון בנפרד  :מר אבי אביטל

 

 . אין בעיות  :מר פטר וייס

 

 . סגור  :מר אבי אביטל

 

₪ מיליון  17 .אני אעלה את נושא בית הספר גוונים  :הנרי אלושמר 

 . שאנחנו הולכים לאשר על תיכון

 

ויי  . זה תקציב בינוי, זה סתם? ₪מיליון  17איפה כתוב   :סמר פטר 
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 . סתם זה כתוב ואנחנו מאשרים  :הנרי אלושמר 

 

 . זה כסף של המדינה בכלל  :מר פטר וייס

 

מה זה , כסף של הרשות הפלסטינאית. זה לא משנה  :הנרי אלושמר 

 . זה סתם כסף שמגיע לשום מקום? משנה של מה

 

 .מקיים פה דיון על בית ספר עכשיו אני לא  :מר פטר וייס

 

על תקציבים של , אני לא מקיים על בית ספר דיון  :הנרי אלושמר 

 . בית הספר

 

 . אתה יכול לדבר ללמפה  :מר פטר וייס

 

 . אני אדבר ללמפה  :הנרי אלושמר 

 

במסגרת דיון בתקציב מותר לדבר על כל נושא   :מר עצמון יניב

 . דקות 7יש לו  .בלי הגבלה. שמופיע בתקציב

 

 . תירגע, עצמון  :מר פטר וייס

 

אתה . יש גבול לסתימת הפיות הזאת, באמת, לא  :מר עצמון יניב

 .מגחיך את עצמך כבר

 

, שאתם הולכים להצביע פה בתקציב₪ מיליון  17  :הנרי אלושמר 
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וייס, אני זוכר לפני פסח בית ספר תיכון , הנרי': עמדת פה ועמדת לי, פטר 

לא דובר על , לא דובר על שש שנתי, ר לא על חטיבת בינייםבלא דו. 'בגוונים

 –בהנהלה האחרונה שישבנו בבית הרצל ואמרת שההורים מתנגדים . שום דבר

לא . 'כן': אמרת לי?' ההורים מתנגדים לבית ספר תיכון': אני אמרתי לך

את לפחות שזה יחזור למלי. לא כלום, לא חטיבת ביניים, הזכרת לא שש שנים

ועדים מקומיים יחליטו . או להנהגת ההורים, המועצה ולא לוועדים המקומיים

ואתה לוקח את ₪ מיליון  17אנחנו אישרנו  ?איזה מין דבר זה? אם כן או לא

. או. זה לוועדים המקומיים  . או במועצה..

האלה שלא  73%-ואני אחזור בכל ישיבת תקציב בכל שנה על ה, זה נושא אחד

כל . אני הסברתי את זה גם לשי, אתם תקשיבו לי טוב. ביםחוזרים ליישו

מספרים . אני רוצה מספרים, ודוד, המושבים שלא משלמים את המיסים שלהם

אני רוצה לדעת כמה אחוזי גבייה יש בכל . זה כמה אחוזי גבייה יש בכל יישוב

ם ואז אני אוכיח גם לראובן וגם ליוסי שה, יישוב וכמה לא חוזר לכל היישובים

כי יכול להיות מאוד . תוספת במיסים של אותה שנה 73%לא צריכים לבקש 

שהתושבים משלמים את המיסים , שבפתחיה או בפדיה או לא משנה איפה

ואז אתה לוקח את הכספים האלה . אבל לא באותה שנה קלנדרית, שלהם

אחרי שאנחנו נחזיר את כל . וזאת הבעיה הגדולה, ומשאיר אותם כקרנות רשות

אז אני אהיה מוכן להעלות את המיסים בפתחיה או , ספים לכל היישוביםהכ

 . בפדיה

 

 . אנגלמן, הלאה. אני לא עונה לו, תעזוב  :מר פטר וייס

 

סוגיה ראשונה זה בהקשר . ברשותך, שתי סוגיות  :מר אבנר בן משה

אם תהיה , אני רוצה להעלות פה איזה הצעת פשרה, למה שהוא דיבר כאן

, אמרתי לו מה שהוא העלה. בנושא בית ספר גוונים, על המליאהמקובלת פה 
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שאת האישור , אני רוצה לשאול אם הדבר הזה ישים. בהמשך למה שהוא העלה

יהיה בכפוף לעובדה שהוא יהיה בית ספר , אותו פיתוח, שלנו לבית ספר גוונים

מהדיונים שהיו , עד כמה שידי משגת מלכתחילה, שהתפקיד שלו, ארבע שנתי

אני חושב , אנחנו מדברים על אותו דיון שאתה הצגת את זה בהתחלה, בעבר

. אנחנו בסך הכל צריכים, שאם אנחנו נעלה את זה בכפוף לאותו ארבע שנתי ..

אם ההורים רוצים שהוא יהיה ארבע . הצרכן הסופי זה ההורים, לצרכן הסופי

את  לתת להםאני חושב שאנחנו כפרנסי ציבור צריכים , באותם יישובים שנתי

 אני חושב, 73%-בעניין של ה. הזה זה בסוגיה של בית הספר. המבוקש

נוצר עוול לאותם יישובים שהם קשי יום שלא מצליחים , שבאיזשהו מקום 

 . לשלם את הארנונה בזמן

 

 . או לא רוצים  :מר פטר וייס

 

 . או לא יכולים  :הנרי אלושמר 

 

 . ו נורמה כזאתז. בדרך כלל זה לא רוצים  :מר פטר וייס

 

 . אני לא זוכר שהפרעתי לפטר  :מר אבנר בן משה

 

ואז , הם בטח לא יוכלו₪  10כשהם יצטרכו לשלם   :מר עצמון יניב

 . 73%-בטח לא תקבלו את ה

 

תדבר כמה , יגיע התור שלך. אני מבקש ממך, עצמון  :מר פטר וייס

 . שתרצה
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ים פחות כסף נוצר בגלל שהם מקבל, מה שנוצר פה  :מר אבנר בן משה

, אצלם גירעון ובאיזשהו מקום בתווך הארוך יש להם פחות כסף לטפל ביישוב

 אנחנו פשוט. הרבה יותר כסף בעתיד להשלים את החסרכך שהם צריכים 

לאותם יישובים , במקום לתת להם יותר כסף, גורמים להם לגירעון מתמשך

אני . זוכר שהפרעתי אני לא. אנחנו גורעים, שלא מצליחים לגמור את הכסף

זה שאתם תתנו את הדעת , מה שאני מבקש. הבנאדם כל הזמן מפריע, מבקש

אלו שנגרע מהם אותו כסף , לכך שאותם יישובים חלשים הם אלו שנדפקים

, בכדי להשלים את ההשלמות האלה, ואחר כך, שהם כל כך צריכים אותו

ארנונה מכניסים יד לאותם אזרחים שכן משלמים ומעלים להם את ה

, אני חושב שהמועצה צריכה לתת את הדעת, אני לא חושב שזו הדרך. המקומית

על מנת שישלימו , שנים 7גם אם זה נגבה אחרי , 73%-להחזיר להם את כל ה

 . את הפער

 

ל  :מר פטר וייס באותם , 53%-במקום ל 73%-ואז תיפול הגבייה 

  .היישובים

 

 .קאני לא חושב שאתה צוד  :מר אבנר בן משה

 

 ?אבל למה  :הנרי אלושמר 

 

 . כי התמריץ ליישוב זה לקבל כסף  :מר דוד גמליאל

 

כשהוא יודע שהוא מקבל ? איזה תמריץ יש להם  :הנרי אלושמר 

 . 73%-הוא לא מקבל את ה, 73%
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 . מספיק, מיצית את שלך, הנרי  :מר פטר וייס

 

  -הערה מהקהל  -

וייס  .יבור פהאין לך זכות ד, קלינסקי  :מר פטר 

 

אם אתה תהיה מוכן אחרי , מה שאני מבקש ממך  :מר אבנר בן משה

- להתייחס, הסבב

 

 . זה אני אחליט  :מר פטר וייס

 

קחת את זכות הדיבור ולהגיד כמה אני רוצה ל  :אורית עמית' גב

שהמועצה בחרה לתת תקציב , אני מברכת את הדבר הנפלא, קודם כל .דברים

אין דבר יותר , בתור מי שעוסקת בחינוך. ם בכיתותלהקטין את מספר התלמידי

מאחר ולמועצה אזורית גזר בגדול יצא שם , במקביל. חשוב ונכון לעשות מזה

, אני אומרת את זה בכובד ראש ולא סתם. של מערכת חינוך טובה מאוד טוב

אני חושבת שיש לנו מערכת חינוך נהדרת שעובדת . שלא יישמע פה, ולא בזלזול

כשהרבה מאוד שנים ביקשנו , גוונים בגוון של בית ספר שמונה שנתיבבית ספר 

כשישבנו בוועדת חינוך במשך השנתיים וחצי האחרונות . להקים שם תיכון

לא נמסר לנו אף פעם במהלך , ודובר על זה שיוקם תיכון, ודובר על זה מדי פעם

הולך  שזה, שזה הולך להיות תיכון שש שנתי, הישיבות שזה יהיה ארבע שנתי

אני מבקשת . זאת אומרת בית ספר שש שנתי, ותיכון להיות חטיבת ביניים

₪ מיליון  17-בתנאי שכל ה, להתנות את התקציב של אותו סכום שהזכירו

ואני , בסופו של דבר. תיכון צומח, יוקדשו אך ורק להקמת תיכון ארבע שנתי

ים הסופיים אלא הצרכנ, פה לא מסכימה שהצרכנים שלנו הסופיים זה ההורים

בתור מי שעובדת וסגנית , ובשביל הילדים שלנו הכי נכון שלנו זה הילדים שלנו
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זה הדבר הכי נכון והכי נבון , שמונה שנתי' ח-'מנהלת בבית ספר יסודי א

ומשהו מנצח לא , הוא דבר מנצח, הדבר הזה קיים. לעשות לילדים שלנו

חבל , שתשקול את זה בצורה הכי נכונה, פטר, אני מבקשת ממך. מחליפים

יוחנן  את כל , לכנס את כל הקהל הנכבד הזה שטרח ובא, לא פהשאיציק 

ולקבל את ההחלטה הנכונה שיוקם תיכון בהמשך ולא , עם הוועדים, ההורים

למרות שהקמת חטיבת ביניים תגרום לקבל עוד סמל , תוקם חטיבת ביניים

 . מוסד ועוד תקציבים וכל מה שכרוך בזה

 

בראשון זה . ריתאו, זה לא הקמת חטיבת ביניים  :מר פטר וייס

 .חטיבות נפרדות

 

ברגע שאתה קורא לזה . זה לא משנה איך תקרא לזה  :אורית עמית' גב

- תיכון שש שנתי

 

- הערה מהקהל  -

וייס . אני מבקש ממך להפסיק, לא קיבלת רשות דיבור  :מר פטר 

 . אני לא מקיים פה דיון איתך

 

רגע שזה ייקרא ב, גם אם זה ייקרא תיכון שש שנתי  :אורית עמית' גב

י' ז-ול' עד ו' א-תיכון שש שנתי זה מחלק את בית הספר ל  . זה לא נכון. ב"עד 

 

יש . אני לא פדגוג ולא אני זה שיחליט מה יהיה שם  :מר פטר וייס

שבדיוק  אבל תסכימי איתי שלא תמיד אותם ההורים. גורמים אחרים גם

להם אינטרסים  שיש, שהם האינטרסנטים', הילדים שלהם עכשיו בכיתה ח

 הקמת בית הספר החדש לא באה מהקופה הפרטית של פטר. אחרים
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אם יוחלט . הם לא יגיעו על חשבוני, אם יגיעו או לא, והתקציבים הנוספים

זו לא איזה אובססיה אישית . אז יהיה ארבע שנתי, שיותר טוב ארבע שנתי

  .שלי

 

 ? אז למה זה לא ממשיך  :אורית עמית' גב

 

ויי  . זה לא על סדר היום  :סמר פטר 

 

אני מבקשת מחברי , אני מבקשת שהתקציב יאושר  :אורית עמית' גב

 . שהוא יהיה מותנה, בעמוד האחרון, המליאה שהסעיף הזה

 

 . הוא לא יהיה מותנה  :מר פטר וייס

 

 . אני מבקשת שזה יהיה מיועד לתיכון ארבע שנתי  :אורית עמית' גב

 

 . את קובעים מדיניותלא בדרך הז  :מר פטר וייס

 

על מה . אני לא מבין? מה כל כך מפריע לכם? למה  :מר אבי אביטל

 ? המלחמה

 

 .זה פוליטיקה, אני מבין אותך. אני מבקש ממך, אבי  :מר פטר וייס

 

 . כאילו יש לכם איזה משהו בזה, אתם כל כך נלחמים  :מר אבי אביטל

 

 . יעסקים פרטיים של, יש לנו, כן  :מר פטר וייס
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 .לא אמרתי עסקים פרטיים  :מר אבי אביטל

 

זה לא עסקים . או של כל אחד אחר, או של יובל  :מר פטר וייס

 . פרטיים של אף אחד

 

 . מסבירה את הנושא, היא מדברת כל כך יפה  :מר אבי אביטל

 

יכול להיות . הפנמתי, הקשבתי, שמעתי אותה, בסדר  :מר פטר וייס

 . אני קטונתי. שהיא צודקת

 

 . תמיד, בסוף עושה מה שבא לך, אתה שומע ומקשיב  :מר אבי אביטל

 

לתפארת מדינת  בינתיים המועצה הזאת מנוהלת  :מר פטר וייס

 . אין הרבה מועצות כאלה, ישראל

 

 . היתה מנוהלת לתפארת  :מר אבי אביטל

 

 .קדימה, עצמון. אמיר, הלאה. למרות זה שאתה פה  :מר פטר וייס

 

האם העובדה . אני רוצה להבין, בקשר לבית הספר  :ניבמר עצמון י

- שאנחנו מאשרים את תקציב המועצה

 

 . אני לא מוכן בכלל לענות לך על זה  :מר פטר וייס
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כבר לא , מה שאני שואל. עוד לא שמעת את השאלה  :מר עצמון יניב

 .פטר, זה כל כך אופייני לך. מוכן לענות

 

אם היו מכירים . ירים אותך פההם כל כך לא מכ  :מר פטר וייס

 . אותך עם ההצגות שלך

 

 ?איזה הצגות  :מר עצמון יניב

 

 .הכל הצגות  :מר פטר וייס

 

 . אנחנו מאוד אוהבים אותו, זה לא נכון  :מר אבי אביטל

 

 . תן את הנאום שלך, עצמון, קדימה. תתחבקו, טוב  :מר פטר וייס

 

אמרת שהיום אני . בורי הדי"היום אתה אנוס עפ  :מר עצמון יניב

 . אדבר כמה שאני רוצה

 

 ?דקות אתה רוצה 13, כמה. דבר חופשי, אמרתי לך  :מר פטר וייס

 

אני לא מכיר את הסוגיה ואין לי עמדה . תקשיב, רגע  :מר עצמון יניב

כי אני רק בימים האחרונים , ואני צריך ללמוד את זה, כרגע בעניין בית הספר

האם העובדה שאנחנו מאשרים , ני שואל ברצינותאבל א. התוודעתי לסוגיה

 ? היום את התקציב הזה מקבעת את אופי בית הספר התיכון בגוונים

 

 . זה פתוח לכל כיוון. אין בזה שום קיבוע. לא  :מר דוד גמליאל
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 . זה פתוח, לא מקבע כלום  :יובל אנוךמר 

 

הוא אני כל השנים בחצי התלוצצות אמרתי שדוד   :מר עצמון יניב

  .וכל שנה יש לו שפן בכובע, אשף וקוסם, וירטואוז

 

א יכניס את המועצה לגירעון פעם אתה מת שהו  :מר פטר וייס

 . אחת

 

 ?איך אתה יודע מה אני הולך להגיד. לא, לא  :מר עצמון יניב

 

אתה מת לזה שפעם תוכל . עצמון, אני מכיר אותך  :מר פטר וייס

כואב לך שכל שנה יש פרס מטעם . 'נוהלתתראו איך המועצה מ, הנה': לצאת

 . זה מפריע לך. משרד הפנים שהמועצה מנוהלת בסדר

 

בסעיף הקודם יכולנו , בשתי מילים מה שאני אמרתי  :מר עצמון יניב

אם אתה היית מקשיב לכמה מילים שאני אומר בניחותא . לגמור את כל הויכוח

 . השפנים מהכובעאשף , עכשיו אני חוזר לדוד. ובאמת בצורה רצינית

 

עם כל , לא מקובלת עליי ההגדרה הזאת, עצמון  :מר דוד גמליאל

ולא מקובל , אתה עושה את המלאכה שלי לצחוק, ציבור הכבוד שאתה נבחר

 .כי מי שיושב בחוץ מבין את זה ככה. עליי

 

 . לא  :מר עצמון יניב
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כניס כל הכבוד לדוד שמסוגל לה'במקום לבוא להגיד   :מר דוד גמליאל

, שהם לא צפויים₪ מיליון  13-ל 5-ל 7כל שנה בין  ומשרד הפנים גם לא מאשר '

לא מקובלת עליי ההתבטאות , לנו לרשום אותם כדברים מותנים לשנה קודמת

 . הזאת

 

 . עזוב, אל תענה לו  :מר פטר וייס

 

אתה ', כל הכבוד לך'במקום לבוא להגיד לי , לא  :מר דוד גמליאל

 .'השפנים'אומר 

 

במקום להגיד תודה לבנאדם שמנהל מערכת כספית   :מר פטר וייס

, שהיה מעביר לך מידע מראש מפריע לך שאין לך עכשיו את ההוא, כזאת

 .הוא לא נמצא פה עכשיו. שתוכל לעשות את ההצגה יותר מושלמת

 

למרות שלא היה . יש לי הרבה מידעים דווקא, לא  :מר עצמון יניב

 . עיפי מידע בכלל בדרך כללסעיף מידע היום ואין ס

 

 .זה הכי טוב  :מר פטר וייס

 

יודע  :מר עצמון יניב  . מועצה בלי מידע. אני 

 

 . המועצה מנוהלת כמו שצריך  :מר פטר וייס

 

 .בחדרי חדרים, כן  :מר עצמון יניב
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 .בשקיפות מלאה  :מר פטר וייס

 

אפילו את הפרוטוקולים אתם מפחדים . ממש  :מר עצמון יניב

מארנונה , 9' בעמ, 7311אני רואה תקבולים בתקציב . המלאים .פרסםל

זה פלוס . ₪ 23,074,333התקציב החזוי לזה  7317ובתקציב . ₪ 52,514,333

י צו המיסים שאנחנו אישרנו "שנוספו עפ 0.1%-משקף את התוספת של ה מינוס

ואני  ,בניגוד לדעתי, השנה, אני לא רואה פה, אבל. לפי הוראות משרד הפנים

אנסו אותנו ממשרד הפנים לאשר תוספות , הבעתי את עמדתי בעניין הזה

שאמרו לנו פה כשאישרנו את צו , חריגות בסעיפים שונים של הארנונה

, במאגרי מים, במלאכה. 'אונסים אותנו לאשר את זה, תשמעו': המיסים

 זה לא תקציב. ב"תעשייה וכיו, בכל מיני שימושים אחרים, במאגרים אחרים

 . תעשייה' אנחנו יודעים בדיוק כמה מטראז, שהוא לא ידוע

 

 . זה תקציב שהוא לא ידוע    :???

 

 . שאתה לא יודע, דוד, אל תגיד לי  :מר עצמון יניב

 

 . זה לא ידוע. אני לא אמרתי מילה  :מר דוד גמליאל

 

 . זה מותנה  :מר פטר וייס

 

 . זה לא מותנה  :מר עצמון יניב

 

יודע מה ההנחיות של משרד הפנים  :מר דוד גמליאל  ?אתה 
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- צו המיסים הזה. אנחנו אישרנו צו מיסים  :מר עצמון יניב

 

 . הוא מותנה  :מר דוד גמליאל

 

 . הוא לא מותנה  :מר עצמון יניב

 

תן לו להמשיך , אני מבקש ממך. אל תענה לו, עזוב  :מר פטר וייס

 . לדבר

 

שרנו את צו המיסים בישיבה אני מודיע לך שכשאי  :מר עצמון יניב

התוספות האלה הוצגו כדרישה של משרד הפנים שאנחנו נאשר את , הקודמת

 . כדרישה של משרד הפנים, לא כהתניה של משרד הפנים. התוספות האלה

 

 . י האוצר"אחרי שזה יאושר ע  :מר פטר וייס

 

 ? נראה לך, הם דרשו והם לא יאשרו  :מר עצמון יניב

 

 .התשובה היא כן  :ד חן סומך"עו

 

שמשרד , 133-ל 93אז אני מודיע לך שבהנחה של   :מר עצמון יניב

 אז אני? אז הוא לא יאשר אותה, הוא דורש אותה, הפנים שדורש עלייה כזאת

והמיליונים הרבים . שאני לא רואה אותם, אומר שהמדובר פה במיליונים רבים

שאני מייעד להקל על , ןכחלו, הם הסכומים, האלה שאנחנו בוודאי נקבל אותם

התושבים שלא יצטרכו להוסיף את הכמה שקלים למטר כדי שהם לא יכרעו 

לא  77%-מי שיגיד לי שהתוספת הזאת של ה. כי הם קיימים. תחת הנטל
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. לא מופיעים פה 12%גם , לא מופיעים פה 73%-גם ה. 73%אז יתקבלו , תתקבל

 . לכן כל התקציב הזה מונח על עדני שווא

 

וייסמר פ  . אתה מרים את הקול, אתה לא משכנע  :טר 

 

 . אפילו כחלון הבין אותי, אני משכנע מאוד  :מר עצמון יניב

 

 ? למה אפילו  :מר דוד גמליאל

 

 . זה בסדר, תן להם לעשות את ההצגה, אל תענה  :מר פטר וייס

 

 . רבותיי, אני מבקש  :מר עצמון יניב

 

ככה אתה מראה . 'הצגה'להגיד  ,זו השיטה הכי טובה  :הנרי אלושמר 

 . שכאילו אתה צודק

 

אני אומר את זה בשיא , פה בצורה מתוחכמת  :מר עצמון יניב

ששמו בסעיף מותנה שזה צריך , העלימו מתוך התקציב סכומים, הזהירות

ואם יש את הכסף אז יש , ואם זה לא מותנה אז יש את הכסף. להיות לא מותנה

 . לו שימושים

 

 ? הוצאת דיבהזה     :???

 

 ? איזה דיבה  :מר עצמון יניב
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אתם רוצים שנצביע על תקציב שאתם לא עונים   :הנרי אלושמר 

 ?עליו

 

 . דיברת כבר, הנרי  :מר פטר וייס

 

 . 'אל תענה, אל תענה'. שואלים שאלות, פטר  :הנרי אלושמר 

 

 . נגמר, הנרי  :מר פטר וייס

 

 . ולא יענה לנו גם אז אולי תלכו הביתה  :הנרי אלושמר 

 

 ?יש עוד משהו, עצמון  :מר פטר וייס

 

- כי אני לא התכוונתי לדבר היום, דבר שלישי ואחרון  :מר עצמון יניב

 

 .אני אתאכזב אם אתה לא תיתן עוד כמה דקות  :מר פטר וייס

 

נושא מבקרת . אין לי בעיה. אני אתן אם אתה תבקש  :מר עצמון יניב

הוצאה למבקרת מועצה בחצי משרה בסדרי גודל של  אנחנו מאשרים. המועצה

- עלות מעביד

 

 . אתה רצית את זה  :מר פטר וייס

 

 .נכון  :מר עצמון יניב
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 . קיבלת  :מר פטר וייס

 

- כדאי שאם היא תעבור פה  :הנרי אלושמר 

 

 .היא היתה פה מקודם  :מר פטר וייס

 

 . היא פה, הנה  :מר דוד גמליאל

 

 . הלכה, לא פה היא  :מר פטר וייס

 

 . לא ראינו אותה  :הנרי אלושמר 

 

כשזה הולך לכבודם . מעניין שכולם רגישים לכבודם  :מר דוד גמליאל

 .של מישהו אחר זה קל מאוד

 

אני שאלתי אותך בישיבה הקודמת מדוע ממבקרת   :מר עצמון יניב

 .ח אחד שלה"לא זכתה המליאה לקבל אף דו, 7313שמונתה באפריל 

 

 .באימייל? לא, אתה מתכתב איתה  :וייס מר פטר

 

יש לי מקורות , אתה רואה. אני מתכתב איתה, כן  :מר עצמון יניב

, לבקשתי, גם הולך להיפגש איתה מחראני . ונכון שאני מתכתב איתה. נוספים

אני . כדי לקבל ממנה תשובות לשאלות ששאלתי פה במליאה ולא קיבלתי

 . נחנו משלמים לה את השכרמקווה שאני אחכים ואבין על מה א
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 ? כמה השכר  :הנרי אלושמר 

 

 . אני מבקש ממך, הנרי  :מר פטר וייס

 

 . עלות מעביד, לחודש₪  12,333-כ  :מר עצמון יניב

 

 . ולעולם לא ראיתי אותה  :הנרי אלושמר 

 

 . אני גם לא מכיר. היום היא היתה פה  :מר עצמון יניב

 

 . מבקרת במועצה היא מבקרת שלא  :מר אבי אביטל

 

 . אתם משמיצים  :מר פטר וייס

 

אם היא בחצי משרה צריך להיות לה פה איזה משרד   :מר אבי אביטל

 . קבלת קהל, אולי

 

. מספיק. תמשיך, עצמון. במקום החדש יהיה לה  :מר פטר וייס

 ? אתם חייבים להראות שאתם שונים מאחרים

 

שנה . ם את המבקרתלחודש ולא מכירי₪  12,333  :מר אבי אביטל

 . וחצי

 

שאולי יהיה מקום להגדיל את , דוד, דיברנו על זה  :מר עצמון יניב
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לאור זה שאישרו לנו את התבחינים ' התמיכות לעמותות שעוסקות בספורט וכו

 .לא הצלחתי למצוא את הסעיף הזה? מה קורה בתקציב. 'וכו

 

ל  :מר דוד גמליאל גם בתוספת מותנה , ₪ 133,333-הגדלנו את העסק 

במידה ונקבל תוספת , באפריל, זאת אומרת .הכנסות של מינהל הספורט

יגולם בתקציב של המועצה במסגרת ההוצאות, ממינהל הספורט  . זה 

 

 ? כמה זה כיום  :מר עצמון יניב

 

 . 03,333  :מר דוד גמליאל

 

 ? לעומת  :מר עצמון יניב

 

 .הספורט התוספת של מינהל כולל, 00,333  :מר דוד גמליאל

 

 . עוד אכזבה. עלה יפה  :מר פטר וייס

 

הנה . אני מרוצה שאתם שומעים לי? למה אכזבה  :מר עצמון יניב

 . המבקרת

 

 . הם לא מכירים אותך, תעמדי  :מר דוד גמליאל

 

 . נשבע לך, חשבתי שאת מסתריה  :הנרי אלושמר 

 

 ? אתה אמרת לי שאתה מכיר אותה  :מר אבי אביטל
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ויי  . זה לא יפה, אבי  :סמר פטר 

 

 . אני לא מכיר אותה  :הנרי אלושמר 

 

 ?עוד משהו, עצמון  :מר פטר וייס

 

 . לא  :מר עצמון יניב

 

 אני מבקש מכל האנשים שמרימים את הקול  :יובל אנוךמר 

לטובת , בשם התושבים, תזכרו שאנחנו עובדים פה בשמכם. וצועקים עלינו

אנחנו חיים פה , נו לא חיים במקום אחראנח, אנחנו לא חייזרים. התושבים

נא לא להרים , אני מבקש שגם כשאתם חושבים שאנחנו טועים. אתכם וביניכם

אנחנו חיים . לא ככה צריכים לעבוד, זה לא מכובד. לא לצעוק עלינו, את הקול

נכון שאנחנו בהנהלה הקבועה ביומיום ואתם באים הנה . פה ביחסי סימביוזה

אבל לא יכול להיות שבכל אירוע של איזשהו , הצרכים לעיתים תכופות לפי

זה לא יחסי עבודה , זה לא מתקבל על הדעת. מתח מיד מתחילות הצעקות

 .מקובלים

 

 ? מה שהיה לך בהנהלה? איזה צעקות  :מר אבי אביטל

 

 . תקשיבו ליובל .אל תהיו ציניים, ה'חבר  :מר דוד גמליאל

 

אתה מדבר . מה אתה מדבראני רוצה להבין על   :מר אבי אביטל

 . שאני אבין מי האנשים? עלינו
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לדבר , לדבר בטון תרבותי. זה בדיוק מה שאני מבקש  :יובל אנוךמר 

 . כאשר אתה מדבר אני מקשיב, כאשר אתה צועק אני שומע. בהקשבה

 

זו , כשמשתיקים אותי אני קצת מרים את הקול  :מר אבי אביטל

 . אין מה לעשות, השיטה פה

 

וייסמר   ?נראה לך שמישהו נבהל מהרמת קול  :פטר 

 

 . גם אני לא נבהל מהרמת הקול שלך  :מר אבי אביטל

 

 .אבל התרבות שלנו צריכה להיות אחרת  :יובל אנוךמר 

 

 .לא באנו לחנך, באנו לדבר על תקציב  :הנרי אלושמר 

 

גם תקציב זה . גם כשנדבר על תקציב נדבר בתרבות  :יובל אנוךמר 

 . אני מבקש .תרבות

 

שלא תחשוב שעם השיטה הזאת של לדבר בנועם   :מר אבי אביטל

 . אנחנו נמשיך לדבר באותו טון. אתה תשתיק אותנו

 

 . אתה יכול להשיג את הכל בנועם, אתה יכול לדבר  :יובל אנוךמר 

 

השנים האחרונות אתה  03-י המסורת ב"תמיד עפ, שי  :מר פטר וייס

 . האחרון
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את , אני הפעם כחבר ועדת כספים וחבר הנהלה  :שי אגמוןמר 

אני . טובה אני חושב שההשפעה של החברים שם מאוד. דעותיי השמעתי שם

אני חושב שהם ליוו אותנו לאורך כל , רוצה מילה טובה להנהלת חשבונות

גם את החוברת היפה הזאת עם , גם נתונים הביאו לכל הישיבות, הדרך

, שרה. מגיע להם מילה טובה. מה שמסביב עם כל, עם דיאגרמות, תמונות

שזה לא דבר , אני חושב שהתקציב הזה מראה עלייה. שמרכזת את הצוות

אני . מברוק. 141-ל 179-מ, בשנה כזאת₪ מיליון  141-עלה ל, שנראה בקלות

אני לא חושב שמי שצועק פה יותר הוא , חושב שבנושא של בית ספר גוונים

 . ך לטפל בזה במקומות המתאימיםאני חושב שצריך להמשי, צודק

 

- בישיבת הנהלה פנית  :הנרי אלושמר 

 

 . אני לא מרשה לך לדבר, הנרי  :מר פטר וייס

 

 . זה מה שאתה אמרת, אל תוותר לו  :הנרי אלושמר 

 

שמענו פה , אני חושב שצריך להמשיך לטפל בזה  :שי אגמוןמר 

, יב ויש להם מה להגידאני שומע גם ביישוב שלי וגם ביישובים מסב, דעות

אני לא חושב שפה זה הפורום . צריך לשמוע אותם ויצטרכו בסוף להחליט

אם זה , אם זה ועדת חינוך, ולכן צריך להמשיך לקדם את זה, שצריך להחליט

אבל צריך ... הנהגהכי יש חשיבות גם ל, לשמוע מה אנשים חושבים, בוועדים

או שצריכים להיות וחושבים , הלזכור שיש גם מורים שאו שהיו ויש להם דע

ולכן אני כן בעד להמשיך לטפל בזה בצורה גם יסודית וגם , אחרת או אותו דבר

 .וצריך לתת תשובה מיידית, שהחלטה תהיה כבר לשנה הבאה, מהירה
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ואני , של הכסף מר עצמון ידע להסביר על כל העניין  :מר יוסי כחלון

אפילו כחלון הבין ולא כל כך , האתה יודע מ, אבל נגיד. לא כל כך הבנתי

 . אולי אתה גם יודע לאן הולך כל הכסף הזה. הבנתי

 

העניין הוא , לא שמישהו לוקח אותו. אני אגיד לך  :מר עצמון יניב

ייכנס. הוא נמצא ברזרבה רעיונית. אחר  כרגע לא מקצים אותו. יודעים שהוא 

ובסופו של יום , ייכנסיודעים שהוא , שומרים אותו ברזרבה רעיונית, למשימות

 . יקצו אותו למה שרוצים

 

 . למה שהמליאה תאשר, נכון  :מר פטר וייס

 

 . זה לא שמעלימים את הכסף  :מר עצמון יניב

 

 .זה לא נכון, עצמון  :מר דוד גמליאל

 

  .אני לא מרשה לך, אל תענה  :מר פטר וייס

 

, ל לפרטאני לא יכו. זה לא נכון מה שעצמון אמר  :מר דוד גמליאל

 . אבל זה לא נכון

 

 ?נכון, ניקח אותו הביתה  :יובל אנוךמר 

 

 . לא אמרתי ניקח אותו הביתה  :מר עצמון יניב
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 . אתה תאשר? אז מה נעשה איתו  :יובל אנוךמר 

 

 . אבל אפשר היום לייעד אותו  :מר עצמון יניב

 

 . אחרי שנצוד את הדב  :יובל אנוךמר 

 

לוף רק אתה לא ממהר לש, את הדב מזמן צדת כבר  :מר עצמון יניב

 .לו את העור כי כולם עומדים מסביב

 

אני חרד . עוד יקרה לך משהו, תירגע, עצמון  :מר פטר וייס

הרי יש דיבורים מפה  ,בקשר לעצומה של ההורים. תאמין לי, לבריאותך

יגיע לאיזשהו - ודיבורים מפה וזה 

 

 . ועדת חינוךאנחנו רוצים שזה יעלה בו  :מר יוסי כחלון

 

קודם כל אני מוצא צורך . זה לא שייך עכשיו, יעלה  :מר פטר וייס

יסודית , להודות במיוחד לגזבר ולהנהלת חשבונות על העבודה שהם עשו

שישבו מספר , כמובן לחברי ועדת כספים וההנהלה שאיחדנו. ומקצועית

ני חושב א. אני רוצה לברך על החוברת הזאת. היו לא מעט ויכוחים, ישיבות

 133%של , עצמון, ממועצה שהתחלנו איתך ביחד, שאנחנו יכולים להיות גאים

לא . הגענו למועצה שיש לה חוסן כלכלי לטובת התושבים, גירעון מהתקציב

וייס  . לטובת פטר 

 

ועכשיו  43%אבל שכחת להגיד שאז היינו מחזירים   :מר אבי אביטל

 .את זה שכחת להגיד. 73%אנחנו מחזירים 
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 . רמת השירותים עלתה במאות אחוזים. באמת, עזוב  :ר פטר וייסמ

 

 .עד היום היינו בגירעון כל הזמן, 43%אם היה   :מר אבי אביטל

 

יודע לעשות חשבון כנראה  :מר פטר וייס  . אתה לא 

 

יודע טוב מאוד  :מר אבי אביטל  . זה בטוח, יותר טוב ממך. אני 

 

תן לנו גם את מערכת החינוך חוסנה של המועצה נו  :מר פטר וייס

כל הכסף של , ומי שיודע להסתכל במספרים, החזקה שאנחנו יכולים להשקיע

כל הסכום . למעשה חוזר לחינוך ולנוער ולחוגים, הארנונה שהתושבים משלמים

 . הזה חוזר

 

 . וקרנות רשות    :???

 

 . לא נכון. אין שום קרנות רשות  :מר דוד גמליאל

 

 7317ני מבקש לאשר את תקציב המועצה לשנת א  :מר פטר וייס

מי בעד אישור תקציב המועצה לשנת . בלי שום הסתייגויות, ככתבו וכלשונו

7317 ? 

 

 .10 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

  ?מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס
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 . 4 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 . התקציב מאושר, תודה רבה  :מר פטר וייס

 

את תקציב המועצה ( נמנעים 4, בעד 51)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . עם כל מרכיבי התקציב, ₪ 545,241,222ס "ע 1251לשנת 

 

אני ישבתי בכל . אני רוצה להסביר למה אני נמנע  :הנרי אלושמר 

אל תענה לו ואל 'כל דבר זה . הדיונים בהנהלה ועד עכשיו לא קיבלתי תגובות

יכול להיות , אם היינו מקבלים הבנות, ותאם היינו מקבלים תשוב. 'תענה לו

 . אבל השיטה לא לענות. שהיינו מצביעים בעד

 

 .הישיבה נעולה, תודה רבה  :מר פטר וייס

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייסמר     

 המועצהל "מנכ       ראש המועצה   

 


