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 גזרמועצה אזורית 
 015' מליאה מן המניין מסישיבת 

 42.4.4514, ב"עתשאדר ב ח"י, ראשוןמיום 
         

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

 חבר מועצה  - אבנר בן משהמר 
 חברת מועצה-   אורית עמית' גב

 חבר מועצה  -  יהוא פלגמר 
 חבר מועצה  - אבי אביטלמר 

 חבר מועצה  - ניסים מימוןמר    
 חבר מועצה  - לוי( ו'ג)יוסף מר 
 חבר מועצה  - יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה  - משה סויסהמר 
 חבר מועצה-    דן שושנימר 
 חבר מועצה  - עצמון יניבמר 
 חבר מועצה-   יהודה גבאימר 
 חבר מועצה  - אמיר תוארמר 
 חבר מועצה - (אברשה)יוסף אברמוביץ מר 
 חבר מועצה  - מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה  - בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה-   תמיר ארזמר 

 חברת מועצה  - רותי גליקמן' גב
 חבר מועצה  - ישראל כהןמר 
 חבר מועצה-   ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה  - הנרי אלושמר 
 חבר מועצה-  יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה - (י'ינג'ג)יואל וינגרטן מר   :חסרים

 חבר מועצה  - יוסי כחלוןמר 
 חברת מועצה  - מיה היימן' גב

 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 

  
 ל "מנכ - אריאל הילדסהיימרמר   :נוכחים

 ש"יועמ-   חן סומךד "עו   
 גזבר-   דוד גמליאלמר    
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   :על סדר היום

  .מידע .1

 .773' אישור פרוטוקול מליאה מס .7

 .רים"אישור תב .0

 .7317עדכון תקציב לשנת  .4

בכל , אישור בקשה להרחבת סמכויות הוועדה לשינוי תחום השיפוט .7

י , (0-2חלקות ) 4277הנוגע לשיוכם המוניציפלי של גוש  בגבול בין גנ

 . יוחנן למזכרת בתיה

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –ל המועצה "חוזה מנכעדכון  .2

 .ל משרד הפנים"מנכ

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –עדכון חוזה מבקרת המועצה  .5

 .ל משרד הפנים"מנכ

בנוגע להשלמות פיתוח , י"אישור חתימה על התחייבות לטובת ממ .8

 .ביישובים

ל "מנכ –ק חופש המידע במועצה אישור מינוי ממונה על יישום חו .9

 .המועצה
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לבית חשמונאי ולבן  ...מבקש לאשר. שלום לכולם  :מר פטר וייס

 . רים"אז להוסיף את זה לרשימת התב? יש מתנגדים. נון

 

: רים שעל סדר היום"לרשימת התבהוספה הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

מצליח , עזריה, בית חשמונאי, סתריה, משמר דוד: יישוביםגני ילדים ב ר"תב

 .נון ובית חשמונאי-בן

 

  .מידע .1

 

זכינו פה לביקור לפני שבוע וחצי של השר לביטחון   :מר פטר וייס

 .אני מקווה שבהמשך תהיינה גם תוצאות .הועלו מספר נושאים. פנים במועצה

 .הרבעון הראשון, 7317ח הרבעוני של שנת "קיבלתם את הדו

 .המועצה יוצאים לחופשה מרוכזת עובדי 1088-ל 588בין התאריכים 

 

 .בדרך כלל זה שבועיים? מתי קיצרו את זה לשבוע  :מר משה סויסה

 

אחרי , היחידה הסביבתית. יש לחץ וזה ארוך מדי  :מר פטר וייס

להסתובב , התחילה לעבוד, שקלטנו מחדש עוד פעם מנהלת פלוס פקח

י הסקר של חברת דן אנד ברסטריט "עפ. לקדם מספר פרויקטים, ביישובים

 . אנחנו דורגנו במקום השני בין המועצות האזוריות הגדולות בארץ

 

 . מבחינת חוסן כלכלי  :מר דוד גמליאל

 

מי . ני חושב שמגיעה מילה טובה לצוות המקצועיא  :מר פטר וייס
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אלא שהמערכת אצלנו מנוהלת , זה לא שאנחנו עשירים, שלא יודע מה זה

בצורה נכונה ויש פרופורציה נכונה בין כמות העובדים למספר התושבים ולגודל 

זה לא מובן . שזה מורה על ניהול טוב ואיתן, ועוד כמה פרמטרים, התקציב

 . מאליו

 

 .773' ור פרוטוקול מליאה מסאיש .7

 

 ? 773מי בעד אישור הפרוטוקול   :מר פטר וייס

 

, שאני רואה אני בקשר לפרוטוקול רוצה להעיר  :מר עצמון יניב

שהפרוטוקולים לא מפורסמים במלואם באתר , בניגוד לבקשה קודמת שלי

בלי שדברי  מפורסמים רק ההחלטות ועיקרי הדברים. האינטרנט של המועצה

ל "ואני ביקשתי ממנכ. הדוברים מובאים בפני אתר האינטרנט וקוראיו

אני חושב שראש המועצה התגאה כל הזמן , כבר בישיבות קודמות, המועצה

אני הייתי שב ומבקש . שאנחנו בשקיפות מלאה והכל נעשה פה בשקיפות

 . שהפרוטוקולים במלואם יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה

 

 . יירשם  :ר וייסמר פט

 

למה לא רושמים מה הסיבה . לי יש הערה טכנית  :משה סויסהמר 

. יש הכל, יש מחלה, ל"יש נסיעות לחו? שחבר מועצה נעדר מישיבת מועצה

אם הוא הודיע , לרשום מה הסיבה שאותו חבר מועצה. וזהו' חסר'מופיע 

 . שיופיע, ל או שהוא חולה"או שהוא בחו, מראש
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מי בעד  .נשקול לעשות את זה בעתיד, הערה לעניין  :מר פטר וייס

 ?אישור הפרוטוקול

 

 ? ההערה של עצמון תירשם  :מר אבי אביטל

 

 . שמעתי  :מר פטר וייס

 

 . ייבדק    :???

 

 ? שמעת או ייבדק  :מר אבי אביטל

 

? מי בעד, 773' אישור פרוטוקול מליאה מס. שמעתי  :מר פטר וייס

נגד? פה אחד  . תודה? יש מישהו 

 

 .512' פרוטוקול מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 

 .רים"אישור תב .0

 

וההנהלה ישבה והמליצה לאשר את ועדת כספים   :מר דוד גמליאל

רים חדשים ועדכוני "רים מתחלקים לתב"התב. רים שאני אקריא בפניכם"התב

כי כולכם , אני אתחיל להקריא אותם, רים חדשים"תב. רים קיימים"תב

 03,333 –ד לבנים שעלבים "הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בממ. קיבלתם אותם

. ₪ 12,803 –בים ברחבי המועצה תחזוקת עירו. ₪ 8,333 –הקמת עירוב . ₪

מרכז ספורט ובריכה . ₪ 033,333 –בבית העלמין המרכזי  מבנה הספדים
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. ₪ 127,003 –מבנה ציבור בנוף איילון . ₪מיליון  7 –אזורית בבית חשמונאי 

כנגד השיווקים שהוא מבצע לבנייה  זה כסף שמינהל מקרקעי ישראל מעביר

 . ציבורית

 

 . לא היה בעבר, זה דבר חדש  :מר פטר וייס

 

 . בעבר הרחוק זה היה דרך משרד השיכון. דבר חדש  :מר דוד גמליאל

 

 . מבנה הציבור, הכוונה למשמר דוד  :מר פטר וייס

 

אולם ספורט בית ספר : 'פרק ב. רים"זה בעדכון תב  :מר דוד גמליאל

קנים ממפעל הפיס וקרן המת בשעה טובה ומוצלחת קיבלנו אישור –גוונים 

. מטר 1,773-1,033-במימון משותף שלהם להרים את המבנה הזה בהיקף של כ

אבל החלוקה הפנימית , ר שאישרתם"זה תב. ₪מיליון  8.7ר הוא "סך התב

 . השתנתה בו מבחינת מימון בין קרן המתקנים לבין מפעל הפיס

 

 ?זה עם טריבונה  :מר עצמון יניב

 

שיפוץ מגרש ספורט משולב בית ספר . עם מושבים, כן :מר דוד גמליאל

 . ₪ 731,333 –שלהבת 

 

 ?זה שיפוץ או הקמה  :מר פטר וייס

 

 . זה הקמה  :מר דוד גמליאל
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 ? אז למה אתה אומר שיפוץ  :מר פטר וייס

 

₪  177,333המועצה מממנת  .₪ 731,333מדובר על   :מר דוד גמליאל

השאר זה במימון טוטו ווינר לקהילה ומשרד , מהיטל השבחה של המועצה

יש עדכון של  –במושב מצליח  הקמת מועדון פיס לנוער. התרבות והספורט

עדכון בסך הכסף שמשרד יש  –בניית גני חובה . ממפעל הפיס₪  57,333תוספת 

 0.4סך גני החובה זה . את המימוןהחינוך נתן וקרנות הרשות אמורות להשלים 

. קרנות הרשות₪  427,333, משרד החינוך₪  770,333התוספת , ₪מיליון 

בניית גני ילדים טרום . ם"שעלבים ויד רמב, משמר דוד, מדובר על סתריה

 . ₪מיליון  4.77רשום אצל כולם , חובה

תוספת של ב ,י טרום חובה"ר גנ"לעדכן את תבאנחנו מבקשים לאור אישורכם 

מימון משרד ₪ מיליון  1.7שמתוכם , לשני הגנים החדשים₪ מיליון  1.9עוד 

אנחנו נעדכן את המספרים בהתאם . השתתפות המועצה₪  433,333-החינוך ו

גני הקמת מדובר על . מליאת המועצה הסכומים יצאו מתוקנים ובפרוטוקול

נון -בן, מצליח עזריה, בית חשמונאי, סתריה, משמר דוד –הילדים תת חובה 

גן שני המועצה האזורית גזר  סך הכל אושרו השנה הזאת עבור. ובית חשמונאי 

 . גנים חדשים 11

. ₪ 1,873,333תוספת של דובר על מ, תוספת למבנה המועצה –ר נוסף "תב

פיתוח כללי , לגבי שיפוץ המבנה הישן ,שהועברו אלי, כתוצאה מעדכון אומדנים

עם , אורחים 17עד  10עם , מושבים 47ישיבות של  חדר – ושדרוג חדר הישיבות

 . עם מתקנים, עם שולחן מיוחד, מערכת מולטימדיה

מקרן היטל ביוב עבור חיבור ₪ מיליון  1.7 תוספת של –טיפול במערכת הביוב 

ועוד ביוב של בית , נעןהיישובים לתחנה החדשה במקום חיבורם היום למאגר 

 –מבנה ציבור במשמר דוד . א רחוק מנעןהמיקום של המשאבות ל .ספר שלהבת

עבור אותה תוספת שנוף איילון קיבלו עבור ₪  035,989תוספת של עוד 
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 . שיווקים שהמינהל מבצע

 

 ?יש שאלות  :מר פטר וייס

 

מה העלות הכוללת בסופו של דבר של מבנה המועצה   :מר עצמון יניב

 ?על כל ההיבטים שלו

 

של שיקום ושיפוץ המבנה  פה זו עלות שהוצגההעלות   :מר דוד גמליאל

אומדנים שהיום מצויים י "עפ. המבנה החדש וכן בינוי, פיתוח כולל , הקיים

. כולל פיקוח, כולל תכנון, מ"כולל מע, ₪מיליון  13 העלות לסיום הבניה בידינו

אז המדובר הוא על סדר , אם אתה שואל אותי שאלה שנשאלתי בוועדת כספים

זה מאוד זול יחסית לאומדנים . ר על המבנה עצמו"למ₪  5,333גודל של 

היה יחסית לאומדנים , לידיעה, הקבלן שזכה עצמו, אגב .שאנחנו מקבלים

 . ₪ 873,333-שקיבלנו יותר זול ב

 

 ?אז למה צריך את העדכון  :מר עצמון יניב

 

והחלטנו גם לשדרג אלמנטים  מטרים התווספוכי   :מר דוד גמליאל

לשפץ את המבנה הקיים ולהביא אותו לסטנדרט של המבנה , בתוך המבנה הישן

ובנוסף פיתוח כל המגרש ברמה כזאת , כולל כל האלמנטים מסביב, החדש

 .האזורכל תושבי שתכבד את 

 

כל ? י המועצה"כל הסכום הזה זה סכום שממומן ע  :יהודה גבאימר 

 ?₪מיליון  13-ה
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 . אבל זה לא מהותי, חלק קטן מזה משרד הפנים נתן  :מר דוד גמליאל

 

זה מימון הכל של המועצה או , לגבי בריכת השחייה   :יהודה גבאימר 

 ?שזה איזשהו יזם שמשקיע

 

אנחנו משריינים . אנחנו הולכים בשתי חלופות, לא  :מר פטר וייס

-ילך באם לא . BOT-ואנחנו עושים ניסיון לצאת גם ב₪ מיליון  7-עכשיו את ה

BOT- 

 

 ? BOTמה זה   :יהודה גבאימר 

 

ויפעיל אותה  :מר פטר וייס  . זה שיזם ישקיע 

 

 . שנה יחזיר את הנכס למועצה 77ואחרי   :מר דוד גמליאל

 

 . הולכים על שתי חלופות  :מר פטר וייס

 

₪ מיליון  7של אנחנו כרגע מתבקשים לאשר תקציב   :מר עצמון יניב

 ?המימוןשזה מאיפה , ₪ומשהו 

 

 .קרנות הרשות  :מר פטר וייס

 

, BOT-את ה, אז למה לא לעשות את הבדיקה קודם  :מר עצמון יניב

 ?ואחר כך לראות
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עוד לא , אנחנו נמצאים בבדיקה כבר כבת שנה  :מר פטר וייס

אני . אני לא חושב שניתן להמשיך ולדחות את זה בלי סוף. קיבלנו תשובות

בכרמי יוסף , מאמץ שבקיץ הבא אפשר יהיהחושב שאנחנו צריכים לעשות 

יש . גם בגזר אותו דבר. יש מלא טענות, לא מקבלים את כולם, הבריכה מפוצצת

. הרבה מאוד תושבים חדשים וותיקים. בכל הקו הזה פה אוכלוסייה שגדלה

 . מגיע להם

 

 –אתה אומר בכרמי יוסף מלא . השאלה היא אחרת  :מר עצמון יניב

באמת בשבת אי אפשר  אלא כבר, ולא שלא מקבלים. באמת מפוצץ, זה נכון

. השאלה מי צריך לממן את הדבר הזה. באמת מלא במקומות אחרים. לזוז שם

  -אני לא שמעתי שבכרמי יוסף הבריכה

 

בשביל זה יש פה , אני מבין שזה מפריע לך, עצמון  :מר פטר וייס

 .מליאה שצריכה לאשר

 

האם  אף פעם לא דנו בסוגיה. זה לא מפריע לי, לא  :מר עצמון יניב

או שזה , מימון של תענוג ושעות פנאי ודברים כאלה צריך לבוא מקרנות הרשות

זה , זה שיש צורך לזה. זאת שאלה בפני עצמה .צריך לבוא ממקורות אחרים

 . זה גם ברור –זה שאנשים רוצים בריכת שחייה . ברור

 

תפיסת עולמך שונה מאשר רוב האנשים , זה בסדר  :מר פטר וייס

 . מותר לך לחשוב ככה. פה

 

יודע  :מר עצמון יניב  . לא שמעתי שהיה דיון על זה, אני לא 
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שרק מי שיש לו הרבה בכיס שיוכל ליהנות ואלה   :מר פטר וייס

 . זה בסדר –שפחות טובים 

 

 . אתה גולש לפופוליזם  :מר עצמון יניב

 

  ?רים"יש עוד שאלות לגבי התב  :מר פטר וייס

 

 . לא שמעתי שאנשים בבית חשמונאי אין להם בכיס  :מר עצמון יניב

 

, מרכז ספורט אזורי. אנחנו צריכים בריכה אזורית  :מר פטר וייס

 . יהיו טעויות שלא, לתקן, סליחה

 

יודע שבמושב , לגבי טיפול במערכות הביוב  :ניסים מימוןמר  אני 

אני , תרבות דיבור קצת, ה'חבר. עם מכון הביוב מאוד מורכבתאצלנו יש בעיה 

יש לנו באמת מערכת ביוב קורסת . תודה לכם. לא מפריע לאף אחד אף פעם

כל פעם נשרף עוד משאבה ועוד משאבה  .מכון הביוב לא מתפקד כמעט, שם

זה מה  ?האם זה נלקח בחשבון. ויוצא הרבה כספים על השריפות של המשאבות

 . שאני שואל

 

 . הכל בחשבון  :מר פטר וייס

 

אני חושב שצריך  ,בקשר לבריכה בבית חשמונאי   :מר תמיר ארז

הבריכה בבית חשמונאי זה שלב בסולם שאנחנו . לעשות עבודה אסטרטגית

. אולי בנוף איילון? רוצים לפזראיפה אנחנו  ?מה השלב הבא. מטפסים למעלה
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אבל אני חושב שכשמציגים , בריכות במועצהה אני לא יודע מה המצב של

אז צריך לצייר את כל התמונה בכל , בבריכה אזורית₪ מיליון  7השקעה של 

אם . צריך להציג את התמונה כמו שצריך. איפה אין, איפה יש –המועצה 

אם לא נעשתה עבודה . אז מן הראוי שיציגו אותה נעשתה עבודה אסטרטגית

 . אסטרטגית אז מן הראוי שיעשו

 

 . תמיר, אתה נכנס לדלת פתוחה  :מר דוד גמליאל

 

את הבריכה בבית  לא לעכב, מה שאני הייתי מבקש   :מר תמיר ארז

שתחילת הבנייה תהיה כפופה להצגת , לאשר את זה, חשמונאי ולא שום דבר

שימשיכו להתקדם ונוכל לראות . של הנושא הזה פה במליאהתכנית אסטרטגית 

 . מה התכניות של המועצה אחרי הבריכה הזאת, מה אחרי הבריכה הזאת

 

בגלל , היתה פה בריכה אזורית בבית חשמונאי  :מר פטר וייס

לא יכול להיות מצב שבמועצה . התנאים שנוצרו מסביב נאלצנו לסגור אותה

כשכל קריית החינוך , אזורית כזאת גדולה לא תהיה לפחות בריכה אחת אזורית

 . נמצאת פה והתלמידים לא יכולים לעשות שיעורי שחייה

 

 . אני איתך, פטר. זה בסדר גמור, אין לי התנגדות   :מר תמיר ארז

 

 . שנה 73את זה אמרנו לפני   :מר אבי אביטל

 

זה שווה שיחה , עזוב, תמיר. אני יודע שזה מפריע לך  :וייסמר פטר 

 . עזוב את הפוליטיקות הקטנות פה, בינינו
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 ?הבריכה היא אזורית או ציבורית  :מר אבי אביטל

 

 . אני לא רוצה לשמוע אותך עכשיו  :מר פטר וייס

 

 . אני שואל שאלה  :מר אבי אביטל

 

מי בעד אישור . צהזו בריכה אזורית של המוע  :מר פטר וייס

 ?רים"התב

 

 . רים"שאלה לפני אישור התב  :הנרי אלושמר 

 

 . מספיק, אתה כבר גמרת לשאול בהנהלה  :מר פטר וייס

 

 .אני לא הייתי בהנהלה  :הנרי אלושמר 

 

 .אחר כך שאלות? רים"מי בעד אישור התב  :מר פטר וייס

 

 . אני מבקש על הבריכה להצביע בנפרד  :מר עצמון יניב

 

לא הייתי לא בהנהלה ולא . אני רוצה לשאול שאלה  :הנרי אלושמר 

  .בכספים

 

 ? לא היית בהנהלה ובכספים  :מר פטר וייס

 

 . פטר, הייתי חולה. ממש לא  :הנרי אלושמר 
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 ? מה רצית לשאול. תהיה בריא  :מר פטר וייס

 

שקל מול ... רים"התב, אני רוצה לשאול. תודה רבה  :הנרי אלושמר 

 . שקל

 

כמה קיבלו פה יישובים . שכחת, זה נגמר. כבר לא  :מר פטר וייס

  ?בלי שקל מול שקל

 

? מתי זה השתנה. היתה מדיניות לתת שקל מול שקל  :הנרי אלושמר 

 . אם זה השתנה אז זה השתנה

 

 . התעוררת מאוחר  :מר פטר וייס

 

 . יכול להיות שהתעוררתי מאוחר  :אלושהנרי מר 

 

זה , רים של משרד הפנים היה שקל מול שקל"התב  :מר פטר וייס

 . אתה צודק. נכון

 

אם . רים שהיו שקל מול שקל"אני זוכר את כל התב  :הנרי אלושמר 

 . אחלה –זה שונה 

 

 ?י הרשימה"רים עפ"מי בעד אישור התב, יופי  :מר פטר וייס

 

 . אני מבקש להצביע על הבריכה בנפרד, רגע  :מר עצמון יניב
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רים "את כל התב. בוא נשאיר לסוף את הבריכה, טוב  :מר פטר וייס

, אז הכל בסדר? מי נמנע? מי נגד ?רים"מי בעד אישור התב, חוץ מהבריכה

 . כמעט פה אחד

 

 . פה אחד  :מר דוד גמליאל

 

 -:רים כלדהלן"את התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 2/02/00רים לאישור ועדת כספים  "תב

 רים חדשים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

הנגשת כיתה לליקוי  
ד לבנים "שמיעה ממ

 שלהבת 

03,333 ₪ 
 

  משרד החינוך

 ₪ 8,333 הקמת עירוב  
 

 משרד הדתות
 

 

תחזוקת עירובין  
7317 

12,803 ₪ 
 

  משרד הדתות

הספדים בית מבנה  
 עלמין מרכזי

033,333 ₪ 
 

  היטל השבחה

מבנה ציבור נוף  
 איילון

127,003 ₪ 
 
 
 

  י"ממ
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 2/02/00 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב

' מס
 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

אולם ספורט  112
 ס גוונים "ביה

733,333 ₪ 
4,178,333 ₪ 
7,577,333   ₪ 
1,333,333 ₪ 
 כ"סה₪  8,733,333

 

 משרד השיכון
 מפעל הפיס

 קרן המתקנים 
הכנסות מקרנות 

 הרשות 

 
 אושר שינוי
 אושר שינוי

שיפוץ מגרש  954
ספורט משולב 

 ס שלהבת"ביה

172,333 ₪ 
773,333 ₪ 
177,333 ₪ 
731,333 ₪ 

 

התרבות . מ
 והספורט

טוטו וינר 
 לקהילה

היטל השבחה 
 מועצה

 אושר
 ר"תוספת לתב
 ר"תוספת לתב

הקמת מועדון פיס  152
לנוער במושב 

 מצליח

757,333 ₪ 
533,333 ₪ 

1,757,333 ₪ 
 

 מפעל הפיס
הכנסות מקרנות 

 הרשות

   57תוספת 
 אושר

922 
 
 

 ₪ 7,284,038 י חובה"בניית גנ
770,077  ₪ 
427,753 ₪ 

0,433,333 ₪ 
 

 משרד החינוך.ה
 משרד החינוך.ה

 קרנות הרשות

 אושר
 תוספת 
 תוספת

 שעלבים ,דוד.מ,סתריה
 ם"יד רמב

י טרום "בניית גנ 922
 חובה

0,733,333 ₪ 
0,733,333 - 
1,452,029 + 
1,452,029+ 

575,450+ 
743,178+ 

4,773,029 
 

 קרנות הרשות
. הפחתה ק

 הרשות
 החינוך.תוספת מ
 החינוך.תוספת מ

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 אושר
 

 סתריה+דוד.מ
 עזריה+חשמונאי בית 

 מצליח
השתתפות המועצה 

 י"גנ 7עבור 

תוספת למבנה  271
 המועצה

8,173,333 ₪ 
1,873,333 ₪ 

13,333,333 ₪ 
 

 אושר 
, שיפוץ מבנה ישן

, פיתוח כללי
ריהוט , מולטימדיה 

 והשלמות עבודה
טיפול במערכת  331

 הביוב
7,733,333 ₪ 
1,733,333 ₪ 
4,333,333 ₪ 

 

 אושר  
ממאגר  חיבור ישובים

 1)נען לתחנה החדשה 
 (₪מליון 

ס שלהבות "ביוב ביה
 (ש "א 733)

מבנה ציבור קיבוץ  324
 משמר דוד

4,733,333 ₪ 
035,989 ₪ 

4,835,989 ₪ 

 אושר 
 י"תוספת ממ
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מי בעד אישור מרכז ספורט אזורי בבית חשמונאי   :מר פטר וייס

 ? לרשום את השם? מי נמנע? מי נגד ?₪מיליון  7בהיקף של 

 
 -:ר כדלהלן"את התב( נמנע 2)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

מרכז ספורט ובריכה  
אזורית בבית 

 חשמונאי

  היטל השבחה  ₪ 7,333,333

 

, עצמון? השםמה זה משנה מה , אבל זה לא מפורסם  :הנרי אלושמר 

 ?מה זה משנה מה רושמים

 

את הפרוטוקול  ובהנחה שיפרסמו, היות ונמנעתי  :מר עצמון יניב

 -הזה

 

 . עצמון, לא יפרסמו  :הנרי אלושמר 

 

פה  אני חושב שכפי שנאמר. שגם ידעו מדוע נמנעתי  :מר עצמון יניב

אנחנו צריכים לשוב ולקבוע את , המועצה זכאית לקבל סדרי עדיפות, בצדק

הקריטריונים לחלוקת המשאבים גם בנושא הספורט וגם בנושאים אחרים לפי 

ספוראדי  לא יכולים באופן, לשוב לאיזשהו מסלול מסודר, איזה אמות מידה

אני . אני נמנע ולכן, כל פעם להצביע בלי לדעת איך התכנון הכולל בתכנית האב

, נמנע גם בגלל שהתרשמתי שאנחנו לא ממש מקבלים את הדברים בשקיפות

אתה סירבת בכל תוקף , כאשר פטר, בישיבה ההיא שאני יצאתי. ואני אסביר

לכלול בהסכם עם באר יעקב את הנושא שבעתיד אם תהיה אפשרות לנו לעשות 
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סך הכל היתה , יתמהת. הם יתרמו לנו את הנקודות שלהם, משהו ספורטיבי

ואני רוצה לספר לך שבמועצת באר . הצעה שהיתה מכובדת ולא הזיקה לאיש

  -כשהציגו את ההסכם הסבירו, יעקב

 

 ?  זה קשור לבריכה    :???

 

הסבירו שהסיבה לכך . זה קשור לשקיפות, כן  :מר עצמון יניב

בגלל שהם , הנקודות של ניקוד הספורט, שאנחנו נתנו להם את הנקודות שלנו

 . ככה הם אמרו. אז אנחנו חייבים להם, נתנו לנו להתחבר בחינם לביוב שלהם

 

 .₪מיליון  13אז הרווחנו , אז בסדר  :מר פטר וייס

 

 . כנראה שזה גם נכון, עכשיו צריך לבדוק  :מר עצמון יניב

 

 . שילמו על החיבור, קודם כל  :מר פטר וייס

 

 . 'אתה סוחר ואתה זה'כי אמרו לי , אז לא  :מר עצמון יניב

 

צ "אתה מנסה לגרור את המועצה לסגנון של ראשל  :מר פטר וייס

 . אל תדאג, לא אתן לך. של פעם

 

 . גם אני ראיתי את הפרוטוקול של באר יעקב  :הנרי אלושמר 

 

העיקר שלא כתבו שם שלקחתי לכיס הפרטי שלי   :מר פטר וייס

 . הכל בסדר, אם זה לא כתוב. משהו
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 . הם מפחדים לכתוב  :מר עצמון יניב

 

לא . עצמון, היום הכל מופיע בגוגל? למה מפחדים  :מר פטר וייס

 . אל תדאג. על כל בנאדם יש גוגל, צריך

 

 .לא דואג  :מר עצמון יניב

 

 .7317עדכון תקציב לשנת  .4

 

ובמיוחד לחברי , אני רוצה שהדברים יהיו ברורים  :מר פטר וייס

 אני מצפה שאותם חברי. התקיים דיון בהנהלה על עדכון התקציב. ההנהלה

 . לא יחזירו את זה גם למליאה, שכבר אמרו את מה שהיה להגיד להם, הנהלה

 

 ?לא יגידו  :מר עצמון יניב

 

 . אין מקום, לא  :מר פטר וייס

 

 . שאני אשמע גם כן? למה  :מר עצמון יניב

 

מי שרוצה לשחק . אני רוצה שדברים יהיו ברורים  :מר פטר וייס

, ואני אביא לפני המליאה הבאה לסדר היום. אין לו מקום בהנהלה, אופוזיציה

 -או שהוא יתפטר מראש ולא יישב, שכל מי שבאופוזיציה
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 ?יש מישהו שכתוב לו אופוזיציה על המצח, למה  :מר אבי אביטל

 

 . מי שמתנגד לכל דבר זה אופוזיציה, כן  :מר פטר וייס

 

 . מי שמתנגד למה שאתה אומר הוא אופוזיציה  :מר אבי אביטל

 

וייס מר  . נכון, זה אופוזיציה, כן  :פטר 

 

 . יש לו פוזיציה, מי שמתנגד למה שאתה אומר  :מר עצמון יניב

 

 . יש לו דעה וראש על הכתפיים  :מר אבי אביטל

 

 . עצמון, לפי צו העיריות ככה זה עובד  :מר פטר וייס

 

 . לך יש ניסיון ויש נוהל תקין, אבי  :שי אגמוןמר 

 

הנוהל התקין אומר שבראש ועדת הביקורת יעמוד   :מר עצמון יניב

 -אז אם יש פה קואליציה ואופוזיציה. מישהו מהאופוזיציה

 

אני לא , תקשיב רגע, יש לך קול צעקני. תן לי לדבר  :שי אגמוןמר 

 . הפרעתי לך

 

אבל לא יכול להיות , אין פה קואליציה ואופוזיציה  :מר פטר וייס

 . שאנשים שיושבים בהנהלה ישחקו אופוזיציה
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 . לא סיימתי, פטר  :שי אגמוןמר 

 

 . אף פעם במועצה לא היתה אופוזיציה  :מר אבי אביטל

 

 . אבל פה זה קיים, זה לא היה  :מר פטר וייס

 

זה ? איך אתה יכול בכלל להעלות נושא כזה :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 

 ? אתה יכול להגיד לי לא להתנגד. דמוקרטיה פה

 

אנחנו מפלגות , מה זה? ליכוד והמערך, מה זה פה  :מר אבי אביטל

  ?פה

 

 . לא במליאה, את הויכוח ינהלו בהנהלה    :???

 

 . מה שאתה אומר, זה נקרא סתימת פיות  :מר אבי אביטל

 

 ? מה הבעיה, תפטר אותנו, תביא לדיון    :???

 

י , תגיד לי אתה, עצמון  :מר פטר וייס הרי אתה מומחה בדינ

 ?ראית דבר כזה, אתה ראית חבר הנהלה קם נגד? איך זה בעיריות. עיריות

 

 . אבל אתה כל הזמן אומר שפה זה לא כמו בעיריות  :מר עצמון יניב

 

 . אתה מנסה להביא את זה לעיריות  :מר פטר וייס
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אז עכשיו אתה מביא דוגמה . אתה אומר את זה, לא  :מר עצמון יניב

 ? מהעיריות

 

 . 7317עדכון תקציב , הלאה  :מר פטר וייס

 

אמנם עצמון עם קול חזק וחושב שכל מה שהוא   :שי אגמוןמר 

 -אומר זה נכון

 

מה שאני חושב זה . זה שיש לי קול חזק זאת עובדה  :מר עצמון יניב

 . אתה יכול להגיד מה שאתה חושב. עניין שלי

 

 . תוריד את הטונים, עצמון  :שי אגמוןמר 

 

יגיד מה אני חושב  :מר עצמון יניב  . שיגיד מה שהוא חושב, שלא 

 

ואתה ידוע  אני תומך בדברים שאתה אומר, עצמון  :שי אגמוןמר 

כשאני באמצע הדיבור . של שיחה בציבור, רק שיש גם נוהג של דיבור, את זה

אם , לי יש קול, תקשיב. אני לא מפריע לך כשאתה מדבר, ואתה מתנפל ככה

משתדל לא , בדרך כלל, ואני לא מפריע. לא פחות חזק משלך, אני רוצה

גע בשקט ואתה במטותא שב ר, אני רוצה להגיד מה שהתחלתי. להפריע

ברגע , יש נהלי עבודה שיש ועדות וצוותים. כי הצלחת להרגיז אותי, ותקשיב

לא מעלים את זה הלאה ואת , מחליטים 13-ו 13נגד  7וגם אם יש , שמחליטים

ואם רוב החליט . יש נהלי עבודה .כל מה שהיה בוועדה אחר כך מתחילים מחדש

 .תה יודע את זה כמוניוא, אז ככה עולה ההחלטה לאינסטנציה הגבוהה יותר

יודע מה במקומות אחרים, אני אמרתי בקיא , אני מעריך, אתה לפחות, אני לא 
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ואני יודע מוועדות שאנחנו נמצאים גם בנען וגם במקומות , בנהלים האלה

אם אני אומר את דבריי ולא מקבלים אותם ובהצבעה . ככה הנהלים, אחרים

ו 8יצביעו  אין לי מה , מקבל את החלטת הרוב אני, יהיו נגד ההצבעה 0-נגדי 

כשמעלים את זה לאסיפה כללית או כל מקום , ולא. אבל זו ההחלטה, לעשות

עקרוני פרופר אלא אם כן זה דבר . אני מביא שוב את מה שרציתי להגיד, כזה

אומרים , יש ועדות כספים, יש הנהלה, לכן אני אומר. שאי אפשר לישון איתו

אבל אני לא , תמיד מקבלים את מה שאני מציעאני מודה שלא . את מה שיש

אני , שאולי בשביל שאחר כך זה ייכתב באינטרנט, ממשיך לרוץ עם זה הלאה

אני לא , תן לי לסיים. אני מדבר על מספרים ועל סעיפים. לא יודע מה הסיבה

לכן אני כן מציע . ברגע שחותכים לי את חוט המחשבה אני רגע צריך, כמוך

, חושב שצריך לפטר ולא חושב שצריך לרוץ קדימהאני לא , שהנוהל

שמי , אני חשוב שצריך להיות נוהל באמת מסודר, לא אופוזיציה, ואופוזיציה

ואחר כך לקבל את , שאומר ובשביל זה הוא בוועדות האלה ובצוותים האלה

אחרת אי אפשר לנהל מערכת שכל אחד ירוץ מוועדת . ככה נוהגים. דעת הרוב

 . אני חושב שזה לא נכון ולא צריך להתנהג ככה. מליאהכספים להנהלה ול

 

אילו אפשרו  הייתי נכון לקבל את מה שאתה אומר  :מר עצמון יניב

עם , כאשר חבר מועצה כמוני. גם לאופוזיציה להיות שותפה לקבלת ההחלטות

עם הניסיון המצטבר הרב שיש לי ועם היכולת , ואני בצניעות אומר, הניסיון

ממודר , ל דברים וגם לתת לפעמים איזושהי נקודת מבטשלי להסתכל ע

, לשום תהליכים, לא שותף לשום ועדה, מתחילת הקדנציה מאיזושהי ועדה

למרות שלא עשיתי רע , כאילו שאני מצורע, פשוט שמו אותי בצד באופן קטגורי

שיש בה , את ההתייפייפות הדמוקרטית הזואז אני לא יכול לקבל , לאיש

א בנסיבות כאלה כאשר לוקחים מישהו ששמים עליו תווית של אבל ל, היגיון

אופוזיציה ומדירים אותו וממדרים אותו באופן מוחלט מכל אפשרות להיות 
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שלא , אז מי שמתנהג ככה. ככה לא מתנהגים. שותף לאיזשהו תהליך במועצה

אני מוכן לשבת איתך . שי, יצפה שכללי המשחק יהיו כפי שאתה מצפה שיהיו

שגם , אבל אי אפשר מצד אחד לא לקיים את ההליך הדמוקרטי, על זהולשוחח 

בכל הפורומים ולא רק , לאופוזיציה יש זכות להשתתף ולומר את דברה

ומצד שני לא להביא למליאה את הדברים כי הם סוכמו כבר , במליאה

 . זאת התשובה שלי. במקומות שאני לא יכול להיות בהם

 

אני מדבר על חבורה שכן ( א, אלייכיוון שפנית   :שי אגמוןמר 

יודע כמוני( ב. נמצאת בוועדות לנסות , אתה יודע, ואני לפעמים מנסה גם, אתה 

זאת אומרת שאתה . לא באים בידיים נקיות, שלא אתה ולא הצד השני, להפשיר

 אני חושב שצריך. זה נכון', אני בא עם הרבה רצון, 'ואומר, עצמון, בא

יש פה מערכת שהיא לא , אבל אני אומר, ון שלךלהשתמש בידע שלך ובניסי

 . מי שעוסק בזה יודע, אל רק שנינו, ושנינו, פשוטה

 

 . זה כל הזמן? אני חייב לדבר בחליל אחדאבל   :מר עצמון יניב

 

 . אל תבזבז אנרגיה, שי  :מר פטר וייס

 

 -אתה מדבר על החבורה  :הנרי אלושמר 

 

 . לא חבורה  :שי אגמוןמר 

 

 . אנחנו לא חבורה. אבל לא משנה, אמרת חבורה  :אלוש הנרימר 

 

 -דיברתי על נציגים, סליחה על השימוש במילה  :שי אגמוןמר 
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, מרגישים קואליציה אם בהנהלה או בכספים היינו  :הנרי אלושמר 

יודע. היינו מגנים על כל ההחלטות של ההנהלה אנחנו מגיעים , מי כמוך 

חוץ מהסככה . שום דבר .שנים לא הצלחנו להעלות נושא אחד 0.7, להנהלה

 . שנים 0.7, שום דבר לא עלה. לבית העלמין

 

 . המבנה  :מר דוד גמליאל

 

מה אתה רוצה מחברי קואליציה שמגיעים . מבנה  :הנרי אלושמר 

, אל תענה לו, תשתוק'אומרים לך , אתה לא יכול לדבר, אין דיון בהנהלה? לפה

 ? שנבוא ונשתוק? מה ציפית, נו, באמת. 'סע סע

 

 ? סיימת, אדון אלוש  :מר פטר וייס

 

 . אדון וייס, כן  :הנרי אלושמר 

 

התקיים , קיבלתם את החומר, 7317עדכון תקציב   :מר פטר וייס

אני לא מתכוון לחזור עכשיו על כל , אם יש למישהו שאלות. דיון בהנהלה

ואם יש למישהו מה להגיד , חות וזה"כולם יודעים פה לקרוא דו. הסיפור הזה

אז מי בעד אישור ? עצמון יש לך שאלות. בבקשה –או להעיר או לשאול שאלות 

 ? עדכון תקציב

 

 . כולל כל המסמכים המפורטים פה  :מר דוד גמליאל

 

 . תודה רבה. 1? מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס
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 .1221את עדכון התקציב לשנת  (2 –נמנע )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .ע בהתאם"עדכון תקן ככולל ₪  291,223,222בסך של 

 

בכל , אישור בקשה להרחבת סמכויות הוועדה לשינוי תחום השיפוט .7

י , (0-2חלקות ) 4277הנוגע לשיוכם המוניציפלי של גוש  בגבול בין גנ

 . יוחנן למזכרת בתיה

 

י   :מר פטר וייס אישור בקשה להרחבת סמכויות הוועדה לשינו

לי של גוש יש פה שיוך מוניציפ. כמובן זה בין גזר למזכרת בתיה, תחום השיפוט

גני יוחנן למזכרת בתיה 0-2וחלקה  4277 יש בקשה של , מצד שני. בגבול בין 

שנמצא בתוך לשון עם הסכם של , דונם של מושב פדיה 733מזכרת בתיה לקחת 

 . חלוקת ארנונה בגדול

 

 ? יש מפה  :ליאור מימוןמר 

 

דונם האלה  733-אתה לא מכיר את ה. יש פה מפה  :מר פטר וייס

, דונם של פדיה 733יש שם . בין המסילה ומזכרת בתיה. זה בגבול יציץ? שם

 . כשיש לנו את ההסכמה של ועד אגודת פדיה גם

 

 ?בהם בהסכם דונם שהיה מדובר 733-זה לא ה  :מר עצמון יניב

 

 . דונם שדובר עליהם בהסכם 733אותם   :מר דוד גמליאל
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 . זה שייך לפדיה  :מר פטר וייס

 

 . נצבעו בסגול דונם האלה 733-אני מבין שה  :אבנר בן משהמר 

 

 . ייצבעו. נכון  :מר פטר וייס

 

 . עברו אישור של המחוזית להיצבע בסגול, לא משנה  :אבנר בן משהמר 

 

מ בנושא של "נמצא בתמזה . הארצית, לא המחוזית  :מר פטר וייס

 -שימוש

 

 . באינסטנציה הגבוהה ביותר נצבעה בסגול  :אבנר בן משהמר 

 

 .נכון  :מר פטר וייס

 

את , מה המניעה אנחנו להחזיק את האדמה הזאת  :אבנר בן משהמר 

אם אפשר לקחת את הקרקע הזו ? ולחלק אותה בין המושבים, הקרקע הזאת

פעילות  –ח "אנחנו יודעים שבמושבים מקבלים היום את הפל, שנצבעה בסגול

 ? מה הבעיה היום לעשות את זה כך. ח"ולחלק להם את זה כפל, לא חקלאית

 

 ?מה זה קשור עכשיו  :מר פטר וייס

 

מושבים ויוכלו  0שיחולקו בין  733אני מדבר על   :אבנר בן משהמר 

, אז הפעילות הלא חקלאית לא תהיה בתוך היישוב. ח"לתת להם מענה כפל

אני שואל למה אי אפשר לעשות את זה . תהיה מחוץ ליישוב במקום מרוכז
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 . בצורה הזו

 

 . זה לא שייך לעניין, שאלה טובה  :מר פטר וייס

 

 ?חלק את זה למושביםאתה מוכן ל  :ויקטור חמנימר 

 

 . הוועד שלך ויתר על האדמה  :אבנר בן משהמר 

 

 ? יש לך עוד מה להגיד  :מר פטר וייס

 

  -הבנאדם אומר משהו אחר  :אבנר בן משהמר 

 

. היישוב. לא משנה  :מר פטר וייס  .חברים, טוב..

 

 . אבל לא ענית לי  :אבנר בן משהמר 

 

 -אני מבקש לאשר .אין לי מה לענות לך  :מר פטר וייס

 

 ?...מי אנחנו ש  :אבנר בן משהמר 

 

 ? מי בעד אישור ההסכם  :מר פטר וייס

 

פדיה ? אתם מסכימים. אני לא הבנתי את זה  :הנרי אלושמר 

 ? מסכימים
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 . מסכימים, כן  :ויקטור חמנימר 

 

? מי מתנגד, אני לא מבין. פה אחד? מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס

 . טוב? אתה נמנע. בן משה מתנגד

 

הרחבת סמכויות הוועדה ( 2 –נמנע )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

חלקות ) 9211בכל הנוגע לשיוכם המוניציפלי של גוש , לשינוי תחום השיפוט

ספת שטח וכן לחלוקת לגריעה ותו .בגבול בין גני יוחנן למזכרת בתיה, (3-2

 .לגבי אזור התעשייה המשותף,הכנסות מהיטלי השבחה וארנונה

 

 . אני רוצה לשאול  :אורית עמית' גב

 

שינוי סמכויות הוועדה לשינוי בתמליל הוא רשם   :מר דוד גמליאל

צריך . דונם 733-הכנסות כתוצאה מהעברת ה. גבולות לטובת חלוקת הכנסות

 . לוודא שהוא כתב את זה

 

שנעשו שיפוצים על , נסעתי אתמול, ראיתי השבוע  :אורית עמית' גב

 -הכביש שמוביל

 

יודע. זה לא אנחנו  :מר פטר וייס זה . זה החקלאים שם כנראה, לא 

 .זה לא של המועצה, דרך חקלאית

 

 ?ומי עשה את השיפוצים  :אורית עמית' גב
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 . לא המועצה. לא יודע  :מר פטר וייס

 

 ?מישהו התנדב  :אורית עמית' גב

 

, הטרקטורים שוברים אותם, יש שם חקלאים  :מר פטר וייס

 . חקלאים עשו את זה. זה לא המועצה, עזוב. ירקות, מגדלים חצילים

 

והיו , יש שם כביש שמוביל מרמות מאיר לכיוון יציץ  :אורית עמית' גב

 . מלא בורות ועברה פה החלטה שהיו לה הרבה מתנגדים על תקציב לשפץ

 

 . לא היו הרבה מתנגדים  :מר פטר וייס

 

 . קודם כל זה עבר, לא נכון  :ניסים מימוןמר 

 

אבל תן לי לסיים את , אני מוכנה לתת לך את הכבוד  :אורית עמית' גב

 . דבריי

 

אבל אני נותן לך על , אולי זה לא על סדר היום  :מר פטר וייס

 . הכבוד

 

בסדר היום אפשרות לחברי כי אם היתה , נכון  :אורית עמית' גב

היועץ , אם אני לא טועה, בזמנו. מליאה להעלות דברים אז הייתי מעלה דברים

ומכיוון שזה בניגוד להחלטת , המשפטי של המועצה אמר שלמרות שזה אושר

 -אסור למועצה, בית משפט
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 . את יכולה להיות רגועה, המועצה לא עשתה את זה  :מר פטר וייס

 

 ?מישהו פרטי השקיע בזה כסף  :אורית עמית' גב

 

מה . יש אנשים פרטיים שהתנדבו לעשות את זה  :מר פטר וייס

, ביישוב שלך, יש אצלכם אנשים. יש אנשים שחיי אדם גוברים על הכל. לעשות

 . אולי זה יפתור בעיות אחר כך. שלא אכפת לך שיקרה שם משהו

 

, ת מהמושבביקשתי מהשופט לתת לנו מסוקים לצא  :ניסים מימוןמר 

 . ואז הוא סידר לנו את הקרקע

 

 . למעשה זה כביש גישה כמעט יחיד ליישוב  :מר פטר וייס

 

אם אני לא , אמר היועץ המשפטי למועצה בזמנו  :הנרי אלושמר 

 . שהאוטובוסים של המועצה אסור להם לנסוע על הכביש הזה, טועה

 

 . אין לי מה לענות לך  :מר פטר וייס

 

? אבל למה שאנשים יסבלו, אני רוצה שיהיה כביש  :מר משה סויסה

. ישנו מרקם טוב בין התושבים? משפחות יסבלו על הכביש הזה 433-למה ש

 ?נכון, עדיף היה לסגור את זה

 

אתה מוכן גם , הנרי? מה אני אגיד לכם, אז תסגרו  :מר פטר וייס

 ?להקשיב לאחרים
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 . במיוחד לך. פטר, ני תמיד מקשיבא  :הנרי אלושמר 

 

 -כל היישובים בגוש הזה שלנו  :מר משה סויסה

 

. אל תקלקל. בוא לא נדבר על זה פה, תעשה לי טובה  :מר פטר וייס

 . אני אסביר לך

 

 . גמרנו, הבנתי  :מר משה סויסה

 

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –ל המועצה "חוזה מנכעדכון  .2

 .ל משרד הפנים"מנכ

 

הגיע הזמן לתת , ל משרד הפנים"י חוזר מנכ"עפ  :מר פטר וייס

 . ל לגבי המבקרת"כנ, אחרי שנתיים לשכר 7%ל המועצה תוספת של "למנכ

 

ואני לא בטוח , הוא מצוין. אני רוצה שתפריד ביניהם  :אבנר בן משהמר 

 . אז אני מבקש שתפריד בין שניהם. שהיא מגיע לה

 

 -מי בעד אישור תוספת. ל"נתחיל עם המנכ  :מר פטר וייס

 

התגמול הזה הוא לא . אני רוצה גם שתאמר, רגע  :אבנר בן משהמר 

 . ל מצוין"אלא תגמול בגלל שהוא מנכ, סתם

 

 .  י תנאי החוזה שלו"עפ. לא קשור  :אלמר דוד גמלי
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אני חושב שהעלאות שכר צריכות להיות תגמול על   :אבנר בן משהמר 

אדם שהוא מצוין צריך לקבל . אדם לא יכול לקבל סתם העלאת שכר. עבודה

שאלתי אותו אם אפשר לתת , אני הבאתי לפני הישיבה לדוד. תגמול בעבור זה

 . כי יש פה עובדים מצטיינים, לבדוק את הנושא הזה, את זה בצורת בונוסים

 

 . אמרתי לך אי אפשר  :מר דוד גמליאל

 

שיהיה ברור שהוא לא  אז אני רוצה. אמרת, הבנתי  :אבנר בן משהמר 

 . הוא מקבל את זה בגלל שהוא מצוין, מקבל את זה סתם ככה

 

 . שלו זה בגלל החוזה ותנאי החוזה  :מר דוד גמליאל

 

י "וזה עפ, ל משרד הפנים"יש תנאי חוזה של מנכ  :מר פטר וייס

 ? ל"למנכ 7%מי בעד אישור ? אבל למה לא לאשר, אפשר לא לאשר. חוק

 

 ?זה חד פעמי או כל שנתיים    :???

 

 ? זה העדכון האחרון או שיש עוד. לא  :מר פטר וייס

 

 . מגיע לו עוד  :מר דוד גמליאל

 

  -97%הוא יכול להגיע עד רמת שכר של   :ד חן סומך"עו

 

 .משכר הגזבר    :???
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 . הקבוע בטבלה  :מר דוד גמליאל

 

ל למועצה "שכר מנכ 133%-קבועה ליש טבלה ש  :ד חן סומך"עו

רק עובד אחד במועצה יכול להגיע לרמת שכר . בגודל של המועצה האזורית גזר

 . 133%של 

 

 . זה הגזבר  :מר פטר וייס

 

עכשיו הוא . 97%אחרים יכולים להגיע עד רמה של   :ד חן סומך"עו

 .93%יהיה 

 

? מי בעד אישור התוספת. הוא יכול לקבל 7%אז עוד   :וייסמר פטר 

 . הלאה? מי נמנע? מי נגד

 

 5%תוספת  –ל המועצה "עדכון חוזה מנכהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .ל משרד הפנים"י חוזר מנכ"עפ, לאחר שנתיים

 

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –עדכון חוזה מבקרת המועצה  .5

 .ל משרד הפנים"מנכ

 

ב  :מר פטר וייס היא קיבלה , משרה 73%-מבקרת המועצה עובדת 

, משרה 73%-את ה 7%-בהתאם לזה יחסיות שמאפשרת להעלות לה עכשיו ב

 . 7%-להעלות אותה ב
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  .רק את שיעור השכר, לא את שיעור המשרה שלה  :ד חן סומך"עו

 

 .בטוח? יש למישהו מה להגיד  :וייסמר פטר 

 

 ? למה להגיד בטוח  :מר עצמון יניב

 

 . זה לא אתה, כי אם זה לא היית אתה  :מר פטר וייס

 

 . אני דיברתי עם המבקרת  :מר עצמון יניב

 

 . שמעתי  :מר פטר וייס

 

אז מבחינת אפילו  ואני אמרתי לה שלו דעתי נשמעת  :מר עצמון יניב

היא היתה ביוזמתה צריכה לבקש לדחות את הדיון בנושא העלאת , מראית העין

, היא לא הגישה, שכזכור, ח הראשון"השכר שלה עד אחרי שהיא תגיש את הדו

זה . למרות שמתוך הבקשה אנחנו למדים שהיא כבר מכהנת בתפקידה שנתיים

אבל זו בעיה . ח"עד היום דושלא הוגש לנו  לא מתקבל על הדעת וזה לא ראוי

 . אני לא בא להתחשבן איתה על העניין. בפני עצמה

 

הכל . כבר היה בוועדת ביקורת, ח כבר הוגש"הדו  :מר פטר וייס

 . אם אתה מתכוון לזה. 7-ובלי ה 7-עם ה, לא ניתן לתקן אותו. בסדר

 

זה שייך לזה שאנחנו מתבקשים . זה לא שייך לזה  :מר עצמון יניב

להבדיל . להעלות שכר לאדם שעד היום לא ראינו שום פרודוקציה שלו
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היא הסבירה לי , נכון. שאנחנו רואים אותו בעבודה השוטפת, ל"מהמנכ

בין , אין שום קורלציה בין רמת התפקוד שלה, כך היא ענתה לי, שלטעמה

עניין אוטומטי , כך לטעמה, שהיא, שלה לבין העלאת השכר, הביצוע שלה

אבל אומר לנו בפירוש היועץ המשפטי שהמועצה  .ל"שמתחייב מחוזר מנכ

לא זו בלבד שעוד לא הגישה בפני המועצה . סוברנית שלא להעלות לה את השכר

היא , ואני חושב שכבר לפני הרבה זמן, בשלב מסוים, אלא שבדרך, ח"דו

 . ת במועצהלבנות בי, וזו זכותה, החליטה

 

 . כבוד לנו, איזה יופי  :מר פטר וייס

 

המשמעות היא שכתוצאה . במשמר דוד. זו זכותה  :מר עצמון יניב

היא התפטרה מתפקידה כמבקרת של הוועדה המקומית לתכנון  מהדבר הזה

 . מחשש לניגוד ענייניםובנייה 

 

 ?איזה ועדה  :מר פטר וייס

 

 . כך היא אמרה לי  :מר עצמון יניב

 

, אז גם אני הייתי צריך להתפטר? איזה ניגוד עניינים  :מר פטר וייס

 . כי בניתי בית

 

אם אתה לא יודע שהיא . אני מתפלא שאתה לא יודע  :מר עצמון יניב

 . אז אני מגלה לך, התפטרה

 

 . יכול להיות  :מר פטר וייס
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באופן , ברגע שהיא נבחרה כמבקרת המועצה  :מר עצמון יניב

שהמבקר של המועצה הוא , כך קובע חוק התכנון והבנייה, י החוק"עפאוטומטי 

שני , היא קיבלה למעשה שני תפקידים. גם המבקר של הוועדה המקומית

יודע מתי היא  .היא התפטרה, בנסיבות האלה, מתפקיד אחד. כובעים אני לא 

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אין מבקר , אבל למעשה בפועל, החליטה לבנות

 . כתוצאה מהדבר הזה

 

אתה יכול . מבקר המדינה בדק אותה כבר, אל תדאג  :מר פטר וייס

 . להיות רגוע

 

אני מדבר על זה שהיא ירדה בהיקף ? מה זה שייך  :מר עצמון יניב

בעוד שהיא היתה צריכה , היא ירדה בהיקף המשרה. מבחירתה. האחריות שלה

היא למעשה הורידה את , חות"דולהיות מבקרת של שני גופים ולהגיש שני 

ניגוד עניינים לכן אני . היקף העבודה שלה בזה שהיא החליטה שיש פה עניין של 

 -לא מתנגד

 

בשלב מסוים אני . הכל מוקלט, בוא אני אגיד לך  :מר פטר וייס

אני לא רוצה להתעסק , פטר'היא אמרה . שתעשה בדיקה בוועדה ביקשתי ממנה

כי היה לה . 'שלא יגידו שיש לי עניינים אישיים, מרתעם הוועדה עד שאני לא גו

אני לא רוצה להיכנס לוועדה ': היא אמרה. אז היא היתה הגונה. פה ושם

לא רוצה , יש לי הפתעות בשבילכם, אבל היא עושה חצי משרה. 'עכשיו

 . היא עובדת כולה חצי משרה. לפרוטוקול להגיד אותם

 

 . היא באה לפה פעם בשבוע? כולה חצי משרה  :מר אבי אביטל
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 ? איך אתה יודע מתי היא באה  :מר פטר וייס

 

יודע הכל  :מר אבי אביטל  .אני 

 

 . שאתה הכל יודע, זאת הבעיה שלך  :מר פטר וייס

 

 . שעתיים היא באה  :מר אבי אביטל

 

 .מה שאתה אומר מוקלט  :מר פטר וייס

 

 . לא סיימתי  :מר עצמון יניב

 

 . בושה וחרפה  :מר אבי אביטל

 

לא אמרתי שאין מקום לדון , לכן אני מציע לוועדה  :מר עצמון יניב

פעם , ואני הייתי ממליץ ומבקש מהמליאה, אני ביקשתי ממנה. בשכר בתוספת

, אני מתפלא. יש עניין גם של הגינות, יש עניין של מראית עין. אחת תקשיבו

. גלות רגישות לעניין הזה ולהסכים לדחותדווקא אדם כמו מבקר היה צריך ל

. אז היא תחכה חודש ימים. ח עומד להיות מוגש על השולחן של המועצה"הדו

ויכול להיות שאנחנו גם  7%מה זה  מחצי משרה משכורת לחכות חודש ימים 

אבל לפחות שלא . נוכל לאשר את זה למפרע רטרואקטיבית ולתת לה את זה

. ח"ת שכר לבנאדם ששנתיים לא הגיש לנו דונצא מטומטמים שמאשרים תוספ

 ?עד כדי כך, ריבונו של עולם
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 . עד עכשיו היית בסדר, עצמון  :מר פטר וייס

 

. אני יכול   :מר תמיר ארז , שעצמון לא מתנה שירות בשירות..

 . ח"משכורת בדו

 

אני לא מתנה , לא. העלאת משכורת בפרודוקציה, לא  :מר עצמון יניב

 . שירות בשירות

 

יודע   :מר תמיר ארז  -ל"יש חוזר מנכ, אני לא 

 

 . היועץ המשפטי שאנחנו לא מחויביםאמר   :מר עצמון יניב

 

 .אתה לא מחויב לשום דבר   :מר תמיר ארז

 

 -לאשר את השכראתה לא מחויב   :ד חן סומך"עו

 

נגד   :מר תמיר ארז אנחנו , אבל יש תהליך מסוים. אתה יכול להצביע 

 . עומדים בתהליך ועושים אותו כמו שצריך

 

. אז שהיא גם תעמוד  :מר עצמון יניב . . 

 

 .ח מסודר"אבל היא הגישה דו  :מר דוד גמליאל

 

, תראו אותו בימים הקרובים, ח שהיא עשתה"הדו   :מר תמיר ארז

ועדת . הוא כבר עשוי, הוא כבר גמור. אני מקווה שמחר בבוקר הוא יופץ לכולם
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 . עצמון דיבר עם המבקרת, ביקורת ישבה

 

 . אני מקווה שהיא סיפקה קצת סחורה גם לך  :מר פטר וייס

 

הגישה  היא 184-כי ב, מה שאתה אומר לא מסתדר לי  :מר אבי אביטל

 -ח"את הדו

 

היא בעצמה . חות"היא היתה צריכה להגיש שני דו  :מר עצמון יניב

 . היא למדה את החומר. מודה בזה

 

 . היא ענתה לך בעניינים המקצועיים האלה   :מר תמיר ארז

 

המבקרת עברה . יש כאן כמה דברים שהם לא הגונים  :ד חן סומך"עו

המבקרת היתה על מצב של אי כושר עבודה תקופה , תאונת דרכים קשה

 . להעמיד את זה בצורה הזאת זה לא הוגן, מסוימת ולכן לצורך העניין

 

 . 184-הוא הוגש ב, ח למעשה עשוי כבר"גם הדו :אריאל הילדסהיימרמר 

 

ביקשתי בישיבה , מראית עין. רבותיי, לא משנה  :מר עצמון יניב

למען , ביקשתי ממנה? ח כזה"מה כל כך נורא אחרי שראינו שיש דו, הבאה

 . זה לא מכובד. כבודה

 

זה מאוד אופייני לך להעלות נושאים שכבר נתנו לך    :מר תמיר ארז

 -על זה תשובה פעמיים או שלוש
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 ?פעמיים ושלושעל זה נתנו לי תשובה   :מר עצמון יניב

 

אמרו לך שהכל כדת וכדין והכל בסדר ואין שום , כן   :מר תמיר ארז

 . בעיה

 

שאחר כך  זה מאוד אופייני לך להאשים אותי בדבר  :מר עצמון יניב

 ... חיברו את הביוב בחינם ולכן. מתברר לי למה אתה מאשים אותי

 

אבל . תירגע, ₪מיליון  13חסכנו למועצה , עצמון  :מר פטר וייס

ניסן נתיב  . תאמין לי, אתה יכול ללכת בשקט להרצות בבית ספר 

 

ואנחנו עשינו אולי אחוז , ועדת ביקורת עם המבקרת   :מר תמיר ארז

היא עשתה עבודה בהידברות מלאה פה עם כל , היא עשתה את כל העבודה, אחד

 . נבחרי המועצה

 

 . כל עובדי הרשות  :מר פטר וייס

 

 . עובדי ונבחרי המועצה   :מר תמיר ארז

 

למה לשמוע סיפורים ? אז למה שלא נראה את זה  :מר עצמון יניב

 ?ממך

 

תמשיך לדבר . מקשיב רק לעצמך, כרגיל, אתה   :מר תמיר ארז

צריך לשלוח לכם אני עונה לך שמחר או מחרתיים בבוקר . ותקשיב לעצמך

אתה יכול . הכל יגיע אליכם הביתה, הכל מוכן, הכל כרוך. בדואר הביתה
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 . להירגע

 

ואם באמת , אני נוטה לקבל מה שאתה אומר, עצמון  :שי אגמוןמר 

ואני מבין שממבקר המדינה היא קיבלה , ח ולא היה פה סיפור"לא היה דו

. אם באמת זה היה עומד. ח של שנה וחצי בגלל הבעיות שהיו לה"לעשות דו

, עבר כבר את ועדת ביקורת של הוועדה, ח נעשה"אבל כשאומר לי תמיר שהדו

יופץ מחר  אז אתה תתחיל , וגם אם תראה אות. ח ישנו"זאת אומרת הדו –זה 

 .לדחות את זה כי יש הערות של חברים

 

יש מראית . אני מבטיח לך. אני לא אדחה את זה, לא  :מר עצמון יניב

 .  עין חשובה

 

 . בסדר, מותר לך לא לקבל    :???

 

אנחנו מעלים חדשות , אני חשוב שבצוק העיתים  :אבנר בן משהמר 

 . ובאופן עקבי אני מתנגד לכל העלאת ארנונה, לבקרים את הארנונה פה

 

 . טוב מאוד  :מר פטר וייס

 

אתה נותן לי את זכות הדיבור ובאותה נשימה מפריע   :אבנר בן משהמר 

 . לי

 

 .תהיה שחקן. סע, יאללה. דמגוגיה  :מר פטר וייס

 

אני חושב שהעלאות . בסדר, דמגוג, פופוליסט, הבנתי  :אבנר בן משהמר 
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. האלה צריכות להיות בקשר ישיר לתפקוד של אותו נשוא העלאת השכרהשכר 

אני לא חושב . שההעלאה היתה בדין, פה אחד במקרה הקודם כולנו היינו

, אני מבחינתי רואה איזושהי הצדקה להעלאה לגברת הזאת, שהמקרה הזה

ואני חושב שאם אנחנו נעשה העלאות שכר . אבל יכול להיות שאני טועה גם

ת צריך להיות קשר ישיר על מנת שאותו משלם מיסים יידע שמי עתידיו

ולא בגלל שחייבים , שמתוגמל בהעלאות שכר עשה את זה כי הוא עובד מצטיין

 . ל"לו משהו או איזשהו חוזר מנכ

 

 . שמעתי אותך, תודה רבה לך  :מר פטר וייס

 

כמו שבסמכות ההנהלה . אני רוצה לשאול את דוד  :מר אבי אביטל

האם בסמכותנו גם גם להעלות שכר לעובדים , והמליאה לאשר העלאה של שכר

 ? זוטרים

 

 . זה לא קשור, לא  :מר דוד גמליאל

 

 7%מי בעד תוספת . זה אישור העלאה, זה לא העלאה  :מר פטר וייס

  ?מי נגד? למבקרת

 

 . 0 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

וייס מר   ?מי נמנע  :פטר 

 

 . 7 :אריאל הילדסהיימרמר 
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 . אחרת זה לא דמוקרטי, לא חשוב, בסדר. תודה רבה  :מר פטר וייס

 

עדכון חוזה מבקרת ( 1 –נמנעים , 3 –נגד )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .ל משרד הפנים"י חוזר מנכ"עפ, 5%תוספת  –המועצה 

 

בנוגע להשלמות פיתוח , י"לטובת ממאישור חתימה על התחייבות  .8

 .ביישובים

 

אתם יודעים שבתוך היישובים יש מספרי , כרגיל  :יובל אנוךמר 

שאנחנו נהיה , י התחייבות שלנו"שלא פותחו ואנחנו חייבים לתת לממ מגרשים

ן י אימץ את "לשמחתנו ממ. אחראים על הפיתוח ההתחייבות שחן סומך הכי

שני מגרשים של בית : הנה את המגרשים הבאים לכן אני מביא. עבור המועצה

, במצליח, אני לא אקרא את כולם, מגרשים 2לאשר , 742, 773מגרש , עוזיאל

 .אני מבקש לאשר. מגרשים ביציץ 0ועוד 

 

 .יש לנו שם התחייבות של הוועדים  :מר דוד גמליאל

 

 . יש לנו התחייבות של הוועדים בק טו בק  :יובל אנוךמר 

 

 . ושל הועד המקומי של ועד האגודה  :גמליאלמר דוד 

 

יש לנו מזל שחן סומך לא חותם עד שאני מביא את   :יובל אנוךמר 

כי , וזה לא פשוט, ואילנה עוזרת לי בלאסוף אותם, כל הניירות האלה מסודרים

 . זה לוקח המון זמן, הריצות ובלבול המוח של לחזור ולעבור למינהל
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 ?מהות הענייןמה   :ניסים מימוןמר 

 

המועצה אחראית על פיתוח של , המהות שאנחנו  :יובל אנוךמר 

ולא תהיה אחראית , י התכנית שהוגשה"שאותה קוביה תתבצע עפ, אותו מושב

 . כי קודם זה היה כך. לקוביה על פיתוח כל המושב שמסביב

 

 ?יש עוד שאלות  :מר פטר וייס

 

 ?משהו בנושא הזה אין שינוי בחוק. לחן סומך  :מר אבי אביטל

 

י ביקשה להחתים את כל "ממ. אין שינוי בחוק  :ד חן סומך"עו

 -המועצות על התחייבויות

 

חודשיים -בחודש, אני מדבר על משהו חדש  :מר אבי אביטל

 . האחרונים

 

 . אין שום שינוי. לא  :ד חן סומך"עו

 

מי ? מי נגד? מי בעד האישור לפי הרשימה המצורפת  :מר פטר וייס

 ?אתה בעד, אבנר? נמנע

 

 . די  :אבנר בן משהמר 

 

 . אני אגיד לראש הוועד שלך שהיית בסדר, וואו  :מר פטר וייס
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בנוגע , י"חתימה על התחייבות לטובת ממהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

( מגרשים 2)מצליח , (שני מגרשים)בית עוזיאל : ביישוביםלהשלמות פיתוח 

 (.מגרש)ויציץ 

 

 .הוא ייבחר עוד פעם, הוא לא צריך את ראש הוועד  :אלושהנרי מר 

 

 ?למה שלא ייבחר. בטח שייבחר, ייבחר  :מר פטר וייס

 

 . אין אף אחד שימשול שם. ברוב גדול  :הנרי אלושמר 

 

ל "מנכ –אישור מינוי ממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה  .9

 .המועצה

 

המידע ובתקנות הרלוונטיות מפורטים בחוק חופש  :אריאל הילדסהיימרמר 

הטיפול כרוך , ככלל. הכללים לטיפול בבקשה לקבלת מידע שמתקבלת במועצה

ולמועצה נדרש למנות עובד מקרב . כמו שמפורטים בתקנות, אגרות בתשלום

במועצה ועל הטיפול בבקשות  קעובדי הרשות שיהיה ממונה על יישום החו

נכון ₪  98שהיא , יש אגרת בקשה :יש שלושה סוגי אגרות. מהסוג הזה

, מהשעה השלישית, ₪ומשהו  73אגרת תפעול היא בערך , 7311לאוקטובר 

 . שזה שקל נקודה משהו למסמך, ואגרת הפקה

 

 . זה מופיע בתקנות ומתעדכן כל שנה  :מר דוד גמליאל
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 ? אבל על מה לוקחים כסף, כתוב בתקנות :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 

 

 . זה החוק  :גמליאלמר דוד 

 

יודע למה לוקחים כסף  :מר פטר וייס   ?אתה 

 

 . אפשר לשרוף את כל הוועדות האלה :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 

 

מה זה לשרוף . לא צריך מדינה גם, תשרוף את הכל  :מר פטר וייס

מישהו , מטילים עלינו חובות, מחוקקים חוקים, מה לעשות? את כל הוועדות

 . צריך לשלם את זה

 

 ? גובה הסכום אחיד בכל הרשויות  :מר משה סויסה

 

 . כן  :מר דוד גמליאל

 

, 1813-ב, התעריפים מתעדכנים אחת לשנה. ודאי :אריאל הילדסהיימרמר 

יום במידה והתשובה היא  17יום צריך להחליט ותוך עוד  03תוך . בוודאי

  -חייבית צריך גם לתת

 

 ? ואם לא חיובית  :מר משה סויסה

 

 . יום שבהם המועצה החליטה 03-יום מתוך ה 17תוך  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 ? ואם התשובה לא חיובית  :מר משה סויסה



 מועצה אזורית גזר
 5202.7022, ראשוןמיום , 125' מליאה מן המניין מסישיבת 

 

 49 
 

 

צריך לתת תשובה מנומקת ולאדם יש אפשרות  :אריאל הילדסהיימרמר 

 . להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים

 

בצדק . המידע עולה כסף, כפי שאנחנו שומעים  :מר עצמון יניב

על מידע זה קצת מריח שאנשים  כשמתחילים לחייב באגרות, החברים אומרים

זה קצת . האלמנטריים שמגיע להם לקבלבאמת קשה להם לממן את הדברים 

שכל מה שאפשר באמת לגלות  לכן אני מציע. חוסם אותם מלקבל את הדברים

 . שלא יצטרכו להגיש בקשות כדי לקבל את המידע הזה, בשקיפות

 

 . נכניס את הכל לאינטרנט  :מר פטר וייס

 

 -אני קודם כל מברך את אריאל. באמת, לא  :ון יניבמר עצמ

 

 . אולי זה לא יעבור, עוד לא הצבענו עליו  :מר פטר וייס

 

אני מתאר לעצמי שעם מה שהולך היום גם המינוי   :מר עצמון יניב

, ובהנחה שזה מה שיקרה. היום שבחים ואין סיבה שלא הוא קיבל, שלו יעבור

אני מצפה ממנו שיפעיל את שיקול דעתו שבאמת מידע שצריך להיות נגיש 

 . תודה רבה. לא יהיה מסוג המידע שצריך לשלם על מנת לקבל אותו, וזמין

 

וממילא , אני חושב שמה שאמרת עכשיו זה הגיוני  :מר פטר וייס

הכוונה פה זה יותר לכל מיני . סטיים שעל כל דבראנחנו לא כל כך פורמלי

מי . לאלה שיש מחלה שישלמו. אנשים שיש להם איזה מחלה לשגע את המערכת

לגבי וק ? יהיה פה אחד הפעם? ל המועצה"אריאל הילדסהיימר למנכבעד אישור 
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 .היתה ישיבה נהדרת, תודה רבה לכם. חופש המידע

 

מינוי ממונה על יישום חוק חופש המידע הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 . ל המועצה מר אריאל הילדסהיימר"מנכ –במועצה 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 ל המועצה"מנכ       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

: רים שעל סדר היום"הוספה לרשימת התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

מצליח , עזריה, בית חשמונאי, סתריה, משמר דוד: ר גני ילדים ביישובים"תב

 .נון ובית חשמונאי-בן

 

 .773' אישור פרוטוקול מליאה מס .7

 

 .512' פרוטוקול מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 

 .רים"אישור תב .0

 

 -:רים כלדהלן"את התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 2/02/00רים לאישור ועדת כספים  "תב

 רים חדשים"תב .ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

הנגשת כיתה לליקוי  
ד לבנים "שמיעה ממ

 שלהבת 

03,333 ₪ 
 

  משרד החינוך

 ₪ 8,333 הקמת עירוב  
 

 משרד הדתות
 

 

תחזוקת עירובין  
7317 

12,803 ₪ 
 

  משרד הדתות

מבנה הספדים בית  
 עלמין מרכזי

033,333 ₪ 
 

  היטל השבחה

מבנה ציבור נוף  
 איילון

127,003 ₪ 
 
 
 

  י"ממ
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 2/02/00 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב

' מס
 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

אולם ספורט  112
 ס גוונים "ביה

733,333 ₪ 
4,178,333 ₪ 
7,577,333   ₪ 
1,333,333 ₪ 
 כ"סה₪  8,733,333

 

 משרד השיכון
 מפעל הפיס

 קרן המתקנים 
הכנסות מקרנות 

 הרשות 

 
 אושר שינוי
 אושר שינוי

שיפוץ מגרש  954
ספורט משולב 

 ס שלהבת"ביה

172,333 ₪ 
773,333 ₪ 
177,333 ₪ 
731,333 ₪ 

 

התרבות . מ
 והספורט

טוטו וינר 
 לקהילה

היטל השבחה 
 מועצה

 אושר
 ר"תוספת לתב
 ר"תוספת לתב

הקמת מועדון פיס  152
לנוער במושב 

 מצליח

757,333 ₪ 
533,333 ₪ 

1,757,333 ₪ 
 

 מפעל הפיס
הכנסות מקרנות 

 הרשות

   57תוספת 
 אושר

922 
 
 

 ₪ 7,284,038 י חובה"בניית גנ
770,077  ₪ 
427,753 ₪ 

0,433,333 ₪ 
 

 משרד החינוך.ה
 משרד החינוך.ה

 קרנות הרשות

 אושר
 תוספת 
 תוספת

 שעלבים ,דוד.מ,סתריה
 ם"יד רמב

י טרום "בניית גנ 922
 חובה

0,733,333 ₪ 
0,733,333 - 
1,452,029 + 
1,452,029+ 

575,450+ 
743,178+ 

4,773,029 
 

 קרנות הרשות
. הפחתה ק

 הרשות
 החינוך.תוספת מ
 החינוך.תוספת מ

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 אושר
 

 סתריה+דוד.מ
 עזריה+בית חשמונאי 
 מצליח

השתתפות המועצה 
 י"גנ 7עבור 

תוספת למבנה  271
 המועצה

8,173,333 ₪ 
1,873,333 ₪ 

13,333,333 ₪ 
 

 אושר 
, שיפוץ מבנה ישן

, פיתוח כללי
ריהוט , מולטימדיה 

 והשלמות עבודה
טיפול במערכת  331

 הביוב
7,733,333 ₪ 
1,733,333 ₪ 
4,333,333 ₪ 

 

 אושר  
חיבור ישובים ממאגר 

 1)נען לתחנה החדשה 
 (₪מליון 

ס שלהבות "ביוב ביה
 (ש "א 733)

מבנה ציבור קיבוץ  324
 משמר דוד

4,733,333 ₪ 
035,989 ₪ 

4,835,989 ₪ 

 אושר 
 י"תוספת ממ
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 -:ר כדלהלן"את התב( נמנע 2)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

מרכז ספורט ובריכה  
אזורית בבית 

 חשמונאי

  היטל השבחה  ₪ 7,333,333

 

 .7317עדכון תקציב לשנת  .4

 

 .1221את עדכון התקציב לשנת ( 2 –נמנע )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .א בהתאם"כולל עדכון תקן כ, ₪ 291,223,222בסך של 

 

בכל , אישור בקשה להרחבת סמכויות הוועדה לשינוי תחום השיפוט .7

י , (0-2חלקות ) 4277הנוגע לשיוכם המוניציפלי של גוש  בגבול בין גנ

 . יוחנן למזכרת בתיה

 

הרחבת סמכויות הוועדה ( 2 –נמנע )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

חלקות ) 9211 בכל הנוגע לשיוכם המוניציפלי של גוש, לשינוי תחום השיפוט

לגריעה ותוספת וכן לחלוקת הכנסות  .בגבול בין גני יוחנן למזכרת בתיה, (3-2

 .לגבי אזור תעשייה המשותף עם מזכרת בתיה, מהיטלי השבחה וארנונה

 

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –ל המועצה "חוזה מנכעדכון  .2

 .ל משרד הפנים"מנכ
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, 5%תוספת  –ל המועצה "עדכון חוזה מנכהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .ל משרד הפנים"י חוזר מנכ"עפ

 

י חוזר "עפ, לאחר שנתיים 7%תוספת  –עדכון חוזה מבקרת המועצה  .5

 .ל משרד הפנים"מנכ

 

עדכון חוזה מבקרת ( 1 –נמנעים , 3 –נגד )ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .ל משרד הפנים"י חוזר מנכ"עפ, 5%תוספת  –המועצה 

 

בנוגע להשלמות פיתוח , י"אישור חתימה על התחייבות לטובת ממ .8

 .ביישובים

 

בנוגע , י"חתימה על התחייבות לטובת ממהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

( מגרשים 2)מצליח , (שני מגרשים)בית עוזיאל : ביישוביםלהשלמות פיתוח 

  (.מגרשים 3)ויציץ 

 

ל "מנכ –אישור מינוי ממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה  .9

 .המועצה

 

מינוי ממונה על יישום חוק חופש המידע הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 . ל המועצה מר אריאל הילדסהיימר"מנכ –במועצה 

 

 


