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 .מידע .1

 

וייס בשעה . 774' אנחנו נפתח את ישיבת המליאה מס   :מר פטר 

לאורך . נקיים, ברוך השם, כשאנחנו יצאנו מזה, טובה הסתיים מבצע עמוד ענן

ישיבות הערכות , בפיקודו של יובל אנוך, פה מינהלת המועצה המבצע קיימה

החל מהיום  היו פה מסופחים הקצינים של פיקוד העורף. צב עם פיקוד העורףמ

אני מקווה שלהבא לא נצטרך . מדי פעם התארגנו ועדכנו, הראשון של המלחמה

תלמידים  033ביום הראשון של הלחימה אנחנו קלטנו . להשתמש בגוף הזה

במשך ימי  אירחה המועצה, נוסף לזה. בבית ספר גוונים, ממועצה אזורית ברנר

, בגני ילדים, הן בבתי הספר, המבצע עוד עשרות תלמידים במסגרות החינוך

מתושבי מועצה אזורית  733-ועוד לפני המבצע סייעה המועצה בהסעה של כ

 . זאת היתה תרומה שלנו לפריפריה. אשכול לצורך הפוגה והתרעננות

שם עובדת בגלל שיש לנו , בחודש דצמבר אנחנו פותחים פה במחלקת הרווחה

, שלוחה של מינהל האוכלוסין של משרד הפנים, חדשה והטלנו עליה את זה

חלק גדול מהשירותים יינתנו . שתושבים לא יצטרכו לרוץ לרמלה עם כל עניין

 . פה

 

 ? במה מדובר  :רותי גליקמן' גב

 

במקום , כל תושב המועצה. שלוחה של משרד הפנים  :מר פטר וייס

, במחלקת הרווחה יש פקידה, יוכל לבוא לפה, בתורלרוץ לרמלה ולעמוד שם 

אנחנו . אז היא תטפל גם בזה, נוסף לעבודה שלה שהיא עושה מינהל וזכאות

 . בהמשך נוציא הודעות
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 . בעיקר בנושא שירותי מינהל אוכלוסין  :מר דוד גמליאל

 

ביוזמת ראש המועצה פנינו למשרד הפנים בבקשה  :אריאל הילדסהיימרמר 

ואנחנו , השירותים שיינתנו. ו פתיחה של שלוחה של משרד הפניםלאשר לנ

הם כוללים דברים מאוד מסוימים שאישר לנו , נפרסם את זה כמובן לציבור

תעודת זהות , ביניהם לדוגמה החלפת תעודת זהות בלויה, משרד הפנים לפתוח

, שינוי סטטוס במרשם האוכלוסין .תעודת זהות חדשה לקטין שעכשיו מוציא

אי אפשר להוציא . חידוש דרכון, לא עלינו תעודת פטירה, צאת תעודת לידההו

אנחנו בכל מקרה נוציא . לנו להוציא כי זה משרד הפנים לא מאשר, דרכון חדש

שמה , עובדת מינהל בזכאות משרד הרווחה, כמו שאמר פטר .פרסום לתושבים

 . ציבורוהשאר יוסבר ל, היא תרכז את זה בתוך המועצה, בת חן מיכלסון

 

 ? חלק מהימים? יהיו כל השבוע ?מה עם קבלת קהל  :מר משה סויסה

 

את קבלת  עד כמה שניתן התכנון שלנו הוא להצמיד :אריאל הילדסהיימרמר 

אנחנו בשירות הזה גם ניתן , לבקשת פטר. הקהל לשעות קבלת קהל במועצה

אנחנו גם  10:33עד  16:33זאת אומרת ביום שני משעה , מעבר לשעות הפעילות

 . נפתח את השירות הזה לתושבים

 

 ?זה קורה במקום  :הנרי אלושמר 

 

היא מרכזת את הפניות  .זה לא קורה במקום, לא :אריאל הילדסהיימרמר 

רמלה לאבל היא תיסע , תלוי בכמה פניות מדובר, נוסעת לרמלה, מהתושבים

 ת אזוריותזה עובד בעוד כמה מועצו. היא תעביר את כל החומר לשם, במרוכז

 . אנחנו מקווים שזה יוסיף. שבחרו לבקש ולפתוח את זה
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היא , כלומר. זאת אומרת שהשירות לא יינתן במקום  :מר משה סויסה

 . מביאה את זה אחרי כמה ימים, נוסעת למשרד הפנים, לוקחת את הנתונים

 

 . נכון מאוד :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 . ושה פעםכמו שמזכיר מושב היה ע  :מר פטר וייס

 

 . זה חוסך לעמוד בתור  :מר דוד גמליאל

 

 לפני מספר שבועות יצאה משלחת של חבורת הזמר  :מר פטר וייס

הופעות של חבורת הזמר  הביקור כלל. העיר התאומה, של המועצה לגרימה

פעילויות , משלחת עם התושבים המקומיים, מפגשים, בפני פורומים שונים

 . של יובל אנוךזה היה בראשותו . משותפות

פה כולם . זו השנה השלישית ברצינות, לאחרונה חודשה פעילות הקתדרה

יש . מגיעים גם פנסיונרים שיצאו לפנסיות מוקדמות. לא זקוקים לזה, צעירים

 . רובם אזרחים ותיקים, תושבים 63-השתתפות של כ

את ז. גני ילדים במועצה קיבלו הסמכה כגנים ירוקים 0לאחרונה התבשרנו כי 

גני ילדים בהמשך . בעקבות פעילות משותפת של היחידה הסביבתית ומדור 

בשנה הקרובה . והשר להגנת הסביבה יתקיים טקס במעמד שר החינוך

כמו גם בית ספר שדות איילון מסיים את תהליך , מתוכננים גנים נוספים

 . ההסמכה של בית ספר ירוק

, ה פה כבר ועדת השיפוטהית. אנחנו משתתפים השנה בתחרות של ישראל יפה

היו , רשמית לא קיבלנו תשובות אבל ידוע לנו שהם מאוד התלהבו מהמועצה

 . סיירו ביישובים, שמעו על פרויקטים שונים שיש במערכת החינוך, ראו, פה
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 ?איזה יישובים  :מר יוסי כחלון

 

אני לא . התרשמו, סיירו ביישובים ?מה זה חשוב  :מר פטר וייס

 . לא בהכרח ביישובים הכי מטופחים. זה יישוביםזוכר כבר באי

 

 . מתפתל חצי שעה, תראה שאלה אחת מה עשתה לך  :ראובן ביטןמר 

 

 . הם לא הלכו, לדוגמה, ישרש זה יישוב יפה  :מר דוד גמליאל

 

חוץ מהיישובים שאנחנו לקחנו אותם הם עברו  :אריאל הילדסהיימרמר 

 . בעצמם

 

רור שוועדת השיפוט שהיתה פה לא שיהיה לכם ב  :מר פטר וייס

היא התרשמה . בהכרח הסתכלה בדיוק איפה יש איזה פרחים ובאיזה צבעים

ראו את . מתכניות אב לפיתוח בר קיימא, התרשמה ממערכת החינוך, מהניקיון

אני . ראיתי שמאוד התלהבו, היתה לנו פה ישיבת סיכום, התלהבו, הדברים

ומי שדחף את זה בכל הכוח זאת היתה  ,התהליך חשוב. מקווה שנזכה במשהו

 . החדשה. מנהלת היחידה הסביבתית, תלי

 

 . זה שופל לא קטן האישה הזאת  :ראובן ביטןמר 

 

אבל היא עושה את העבודה , לפעמים זה מעצבן אותך  :מר פטר וייס

 . שלה
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 . זה לא מעצבן אותי כלום? למה אתה פונה אליי  :ראובן ביטןמר 

 

 . אתה מזמין את זה  :מר פטר וייס

 

אני מקווה שלא יהיה עוד כזה מצב חירום כמו   :מר משה סויסה

אין , יש חלק גדול מהבתים שביישובים שאין להם מקלוט, אבל כידוע, שהיה

. דים"אין להם ממ 03-כל הבתים שנבנו משנות ה. אין להם כלום, דים"להם ממ

אבל עובדה , יודעו. םצריך ליידע את הוועדים המקומיי, למשל, אז מצב כזה

, לפחות בשני מושבים אני יושב שאנשים שאלו איפה המקלטים, שהיו בעיות

 . למה הם לא פתוחים

 

 . קיבלו הנחיות, קיבלו הודעות  :מר פטר וייס

 

 .אבל לא פעלו  :מר משה סויסה

 

אנא , נוסף לזה. וקיבלו, במקרה רוני התקשר אליי  :מר פטר וייס

רוב היישובים נטלו . תמיד את כל האחריות על המועצהאל תנסו להטיל , מכם

סיימנו כבר , אנחנו עשינו כמה יישובים. וכל הזמן זה מטופל, יוזמה מזמן כבר

 . 'המועצה, המועצה' אבל אל תנסו תמיד, המקלטיםאת שיפוץ 

 

אני יודע שבכתובים לא קיבלתי ? איך המועצה יידעה  :מר משה סויסה

 . שום דבר

 

ויי  ? יצא או לא יצא, אילנה. בכתובים יצאו  :סמר פטר 
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 . ר ועד קיבלו"יו  :אילנה גורני' גב

 

, נאמר לנו שהיה סיור בבית עוזיאל בנושא המקלטים  :מר אבנר בן משה

ואחרי שהיתה , הם לא במצב של שימוש, מקלטים אין להם אפשרות שימוש 0

הצליחה המועצה  אבל אני לא חושב שפה, שבאמת ניסה, לי שיחה גם עם יובל

גם , שלא רק שהם לא יכולים להיות שמישים, לטפל בנושא המקלטים לפחות

 . לסיבוב הבא לפחות .אין שם חשמל, אין שם אפילו תאורה

 

יודעים  :מר פטר וייס  ? יש לך איזה מידע שאנחנו לא 

 

 . אתה בטח יודע שהולך להיות עוד סיבוב  :מר אבנר בן משה

 

אני חושב , לנושא של המיקלוט. לי יש הצעה אחרת :(ברשהא)מר יוסף אברמוביץ 

  .איזשהו מקלוט שאנשים יוכלו לבנות ביתר קלות, שצריך לשחרר

 

זה בא . לא אנחנו עושים את זה, אבל אברשה  :מר פטר וייס

 . מלמעלה

 

 .אפשר ליזום    :???

 

 .זה לא הולך, אנחנו כל פעם מנסים  :מר פטר וייס

 

 .קלוט הזה הוא מוזנח ואי אפשר לתקן אותויכל המ :(אברשה) מר יוסף אברמוביץ

 . אי אפשר, זה מלוכלך. מי ילך להיכנס לתוך בור כזה. זה סתם חארטה
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 ? אז מה אתה מציע  :מאיה הימן' גב

 

שיפנו לכל , שיעזרו, למי שאין, שכל אחד בבית שלו :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 

 . אני לא יודע לאן, מיני

 

אבל , הייתי אומר לך משהו אם זה לא היה מוקלט  :וייס מר פטר

 . אני אגיד לך אחר כך, לא אגיד

 

אני חושב שרוב התושבים צריכים להפסיק להתבכיין   :ראובן ביטןמר 

בסך הכל רוב . עושה איזה צעד לקראתך בענייןאני . בקטע של המקלטים

בזמנים שלי . קלטשלרובם יש מ, ליד כל משק נכנס בן ממשיך, הבתים הישנים

על ההרחבה אין מה , קודם כל. ד"אחרי זה זה ממ, כשבניתי היה מקלט, לפחות

לגבי חברי . אני צוחק, סתם. זה גם לא ענייננו, חוץ מזה. כולם מחויבים, לדבר

אבל יחד עם זה אני , שבנו מקלטים, שרובם בנים ממשיכים ליד הבתים, מושב

אני לא אומר שהמועצה תממן , ו מקוםיש איזשה, לפי דעתי, אומר שבכל זאת

לעשות סיבוב . ט או משהו כזה"הקב –אולי מישהו מטעם המועצה , את זה

 .עזוב את מי יעשה. במושבים ולהגיד רק מה צריך לעשות

 

 . עשו את זה  :מר פטר וייס

 

, ט"עם הקב, של המהנדס, תכנית המיגון של המועצה :אריאל הילדסהיימרמר 

אחד יהיה שיפוץ . 7310-את לשני מכרזים בנושא מקלטים בואישר כבר פטר לצ

יישור קו של שאר , ביישובים והשני תחזוקה הקיימים של המקלטים

כבר בוצע בהם , כגון רמות מאיר, חלק מהיישובים שהעלו פה. המקלטים

 . אנחנו נעשה את יישור הקו. שיפוץ
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לשיפור  תקציב מיוחד 7313אנחנו אישרנו בתקציב   :הנרי אלושמר 

 . כל המקלטים במועצה אזורית גזר

 

 . לא לכולם  :מר פטר וייס

 

: אמר לי, שאלתי את יובל מה קורה עם זה 7311-ב  :הנרי אלושמר 

 ,אז נכון שברמות מאיר טופלו חלק מהמקלטים. 'זה טופל'

 

שבזמנו חלק ₪  733,333 אתם אישרתם, זה לא נכון :אריאל הילדסהיימרמר 

 . להקדיש את זה לטובת שיפוץ מקלטים מהיישובים בחרו

 

בישיבת המועצה במעלה החמישה אישרנו חלק גדול   :הנרי אלושמר 

קודם כל קחו לשיפור ₪  733,333': פטר וייס אמר. לשיפוץ המקלטים

 . 'המקלטים

 

 .ה הושקעז  :מר פטר וייס

 

 . חלק הושקע  :הנרי אלושמר 

 

 6, אם אני זוכר נכון, שופצו, מהלדוג, ברמות מאיר :אריאל הילדסהיימרמר 

 . מקלטים

 

 ? אבל מה השאלה  :מר דוד גמליאל
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אז יש מקלטים שהם . לא לשאול, תנו לי להגיד משהו  :הנרי אלושמר 

זה לא נראה הגיוני שייכנסו . איש 73-ל, ר"מ 73זה , 7על  4שזה , חדרי ביטחון

אוטוטו בתוך  היתה, לא כמו היישובים היותר מזרחיים, רמות מאיר. שם

מה שאני רוצה זה להגדיל את כמות . כי אזעקות היו בקדמון כבר. המלחמה

 . חדרי הביטחון ברמות מאיר

 

 ? מה זה להגדיל  :מר פטר וייס

 

 ?דווקא ברמות מאיר  :מר משה סויסה

 

 . בכל היישובים  :הנרי אלושמר 

 

הם היו יותר קרובים ? אבל למה רמות מאיר  :מר משה סויסה

 ? אמיםלקס

 

 . כן  :הנרי אלושמר 

 

אתה בנית . אין בעיה? אתה רוצה להגדיל עכשיו  :מר פטר וייס

 ? בבית שלך

 

 . כן  :הנרי אלושמר 

 

נגמרו הזמנים שהסוכנות היתה . גם אני בניתי  :מר פטר וייס

מי שלא רוצה לעשות , שיתארגנו אנשים. היום זה מקלט פרטי. זה מת, נותנת

 ?על חשבון הציבור, מה זה. ושישלמו 4-7גנו לעצמו פרטי שיתאר
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 ? לא תהיה בעיה של בירוקרטיה  :יהודה גבאימר 

 

 . לא עכשיו, זה לא לפרוטוקול  :מר פטר וייס

 

 .770-ו 777' פרוטוקולי מליאה מסאישור  .7

 

  ? מי בעד? יש הערות, אישור פרוטוקולים  :מר פטר וייס

 

 .544' וקול מליאה מספרוטהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 

ונשמט השם שלי , התבטאתי גם כן, לא רק שנכחתי  :מר משה סויסה

 . מהפרוטוקול

 

? מי בעד אישור הפרוטוקול, עכשיו 770. נוסיף אותך  :מר פטר וייס

 . תודה רבה? מי נגד

 

 . פה אחד :אריאל הילדסהיימרמר 

 

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

 

 .רים"אישור תב .0

 

, ₪ 73,333יש פה תוספת של , אני רוצה לקבל אישור  :מר פטר וייס
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מי . ר"אני מבקש להוסיף את זה לתב. זה ציוד וריהוט למועדון פיס במצליח

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד? בעד להעלות את זה לסדר היום

 

 . פה אחד :אריאל הילדסהיימרמר 

 

ר "תברים בסדר היום "להוסיף לסעיף התבאחד הוחלט לאשר פה : החלטה

 .ציוד וריהוט למועדון פיס במצליח -₪  52,222ס "ע

 

ולפי  רים חדשים"אני אקריא את הרשימה לפי תב  :מר דוד גמליאל

תכנית אב יישובית נצר סירני . שישאל, למי שיש שאלות, ן בסוףודכירים לע"תב

 –ם עזריה "ש גישה יד רמבתכנון כבי. מענק משרד החקלאות -₪  173,333

47,333 ₪ . 

 

..ב  63%  :הנרי אלושמר   ?מה זה, יישובי .

 

מהסכום עובר ליישוב באופן ישיר דרך משרד  63%  :מר דוד גמליאל

: מימון, ₪ 433,333 –מדרכה פלוס תאורה , כביש גישה פדיה פתחיה. החקלאות

קרבת מוסדות תכנית הסדרת ליקויי תשתיות להולכי רגל ב. משרד התחבורה

רים האלה תמיד "בתב. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ₪ 60,333 –חינוך 

שיפוץ מקוואות . השתתפות קרנות הרשות, ₪ 73,333יש השתתפות של המועצה 

קרנות , ס הרצוג"ביה השלמת תשתיות היקפיות. ₪ 64,736 – 7317לשנות 

השתתפות , שבית כנסת מושב ישר. ₪ 573,333 –הרשות ומשרד החינוך 

 . ₪ 173,333 –בשיפוצים 
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 . בנייה, לא שיפוצים  :מר פטר וייס

 

 .בנייה ושיפוץ  :מר דוד גמליאל

 

 ? בית הכנסת יופקע לצרכי המועצה  :הנרי אלושמר 

 

בית כנסת במושב . בלי זה הם לא יקבלו שקל, ודאי  :מר דוד גמליאל

 . אותו הדבר –פדיה 

 

 . ברור, זה השטח של המועצה. תודה על ההערה  :מר פטר וייס

 

עבור מבנים בלי תקציב אין מצב שהמועצה נותנת   :מר דוד גמליאל

 133,333 –מושב יציץ , מושב פדיה, ביצוע גשר להולכי רגל. השטחלהפקיע את 

 173,333 –נוף איילון , בשעלבים שדרוג דרך ביטחון. מענק, רשות הניקוז, ₪

  .ים חדשיםר"אלה תב. מענק משרד הביטחון, ₪

תוספת כיתה יבילה במסגרת הנושא של צמצום כמות : רים קיימים"עדכון תב

עדכון , מועדון נוער בגני יוחנן. ר הקיים"התב₪  153,333 – הילדים בכיתות

רים שמיועדים "אותו סכום במימון שונה דרך כספי התב –ר "המימון של התב

, 77ועדת כספים אישרה  .בניית אולם ספורט בקריית חינוך שעלבים. ליישוב

מדבור על . הודיעו לי את זה היום, ברשותכם יש משהו קטן שצריך להשלים שם

נשאיר  –אם לא , נצביע עליו בנפרד –אם תרצו . ר נפרד"זה תב. ₪ 17,333עוד 

 –אלא מה , שאושרר "זה תב, כבישים במושב סתריה. אותו בסכום המקורי

 , יישוביםמשרד הפנים הציע לנו פרויקט באחד ה

 

 . התנה את זה, לא הציע  :מר פטר וייס
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י משרד "רים שאושרו ע"התניה לאישור כל התבכ , נכון :מר דוד גמליאל

שדרוג אלמנטים בתאורת , זאת אומרת. לנושא של אנרגיה מתחדשת, הפנים

מה שנקרא תאורות לדים . רחובות במסגרת אלמנטים שחוסכים בחשמל

 –בריאות השן . רים של משרד הפנים"זה התב, קלשקל מול ש, בסתריה, וכאלה

. 001-ו 473 –רים "ר עקב רישום לא מתאים בין שני תב"עדכון סיום התב

ר האחרון שפטר הציע "התב, בנוסף. ר פה לא משתנה מבחינת הביצוע"התב

תוספת עבור ₪  73,333 –הקמת מועדון פיס לנוער מושב מצליח  –לאשר אותו 

 . זה אותו אחד שהוא ביקש. פעל הפיסמענק מ, ציוד וריהוט

 

 ? יש שאלות. שושן עמרםמועדון פיס על שם   :מר פטר וייס

 

 ?כיתות בגוונים זה קרוואנים 0  :הנרי אלושמר 

 

 . כיתות יבילות, כן  :מר דוד גמליאל

 

 ? על בנייה למה לא ללכת ישר  :הנרי אלושמר 

 

 . תאבל זה לריווח כיתו, שאלה טובה  :מר פטר וייס

 

שנים  7ובעוד , ₪ 613,333קח ? מה זה משנה  :הנרי אלושמר 

 . הקרוואנים זורקים אותם

 

 ?מה לעשות  :מר פטר וייס
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כיתות לא  0-ולשים אותם ב₪  613,333-לקחת את ה  :הנרי אלושמר 

 . יבילות

 

אני עומד לקבל כנראה מחר אישור סופי , זה זמני  :מר פטר וייס

זה מייתר אותם , ואז הקרוואנים האלה, הספר התיכוןלהתחיל לבנות את בית 

 . אבל אין ברירה אחרת. בסוף

 

 . המהירות של הביצועוהיה חשוב העיתוי   :מר דוד גמליאל

 

 ? רים לא מגיעים אף פעם"בתב' לאות ר –ועוד שאלה   :הנרי אלושמר 

 

 '? מה זה ר  :מר פטר וייס

 

 ? פעם לא מגיעים אף. רמות מאיר  :הנרי אלושמר 

 

? י הרשימה"רים עפ"מי בעד אישור התב. אין תגובה  :מר פטר וייס

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד

 

 . פה אחד :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 

 

 

- :רים כדלהלן"את התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה
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 2/02/22  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .א

' מס

 ר"תב

 מקור  סכום               נושא

 מימון

 הבהרות

 ₪ 173,333 סרני נצר ישובית תוכנית 
  

 משרד
  החקלאות

 

 השתתפות
63% 

 בתכנון
  ישובי

 ₪ 03,333 ועזריה ם"רמב יד גישה כביש תכנון 
17,075 ₪ 
47,075 

 משרד
 התחבורה

 קרנות
 הרשות

 

 ₪ 703,333 תאורה+  מדרכה פתחיה פדיה  גישה כביש 
173,333 ₪ 
433,333 ₪ 

 

 משרד
 תחבורהה

 קרנות
 הרשות

 

 מוסדות בקרבת  רגל להולכי תשתיות ליקויי הסרת  תוכנית 
  חינוך

40,333 ₪ 
73,751 ₪ 
60,751 ₪ 

 

 הרשות
 הלאומית
 לבטיחות

 בדרכים
 קרנות

 הרשות

 

  
 הדתות משרד ,64 7317 לשנת מקוואות שיפוץ

64,736 ₪ 
 

 משרד
 הדתות

 

 073,333₪ הרצוג תיכון ס"ביה הקפיות תשתיות השלמת  
473,333 ₪ 
033,333 ₪ 

 קרנות
 הרשות

 חינוך

 

 
 

 ₪ 173,333  בשיפוצים השתתפות -  ישרש מושב כנסת בית
 

 קרנות
 הרשות

 

 
 

 ₪ 173,333 בשיפוצים השתתפות – פדיה מושב כנסת בית
 

 קרנות
 הרשות

 

 רשות ₪ 133,333  יציץ ובמושב פתחיה במושב רגל להולכי גשר ביצוע 
 ניקוז

 

 
 

 

 ₪ 173,333  איילון נוף/  בשעלבים ביטחון דרך דרוגשי
 

 משרד
 הביטחון

 

 

 

 

 2/02/22 – כספים ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב
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' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 יבילות כיתות 0 265
  גוונים ס"ביה

443,333 ₪ 
153,333 ₪ 
613,333 ₪ 

 

  הרשות קרנות
 הרשות קרנות

  אושר
 תוספת

 כיתה תוספת
 צמצום – יבילה

 ילדים כמות
 בכיתה

 ₪ 771,133 יוחנן גני נוער מועדון 551
771,133 – ₪ 
771,133 ₪ 

50,754₪ 
077,333 ₪ 
771,133 ₪ 

1,771,454₪ 
 

 בעלים השתתפות
  בעלים.ה ביטול
 הפיס מפעל
 הפיס מפעל

 מאושר
 מתברים הכנסות
   ישוביים

 מימון עדכון
 בסך תוספת

50,754 ₪ 
 הפיס מפעל

 ביטול וכן
 השתתפות

 עצמית

 
 

275 
 

 ספורט אולם בניית
 שעלבים  חינוך קרית

77,333 ₪ 
 

 תוספת  הרשות קרנות
 שירותים
 ומחסן

266 
 ומדרכות כבישים

 סתריה מושב

133,333 ₪ 
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 הפנים משרד
 בעלים השתתפות

 
 

 שם שינוי
 – ר"התב

 רתתאו שידרוג
 רחובות

 של באלמנטים
 בחשמל חסכון

452 
 פיס מועדון הקמת
 מצליח במושב לנוער

 

757,333 ₪ 
533,333 ₪ 

1,757,333 ₪ 
73,333 ₪ 

1,077,333 ₪ 
 
 
 

 

 הפיס מפעל
  הרשות קרנות

 
 
 
 
 
 

 

 אושר
 ושרא
 

 מפעל תוספת
 ריהוט הפיס
 וציוד

 
 

 
 
 

521 
 
 

 

 
 השן בריאות

 
71,300 ₪  

 
  473 ר"תב

 ר"תב הגדלת
 ח"ש 71,300

 ר"מתב העברה)
 ביטול תוך( 473

 473 ר"תב
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   השן בריאות 242

 ר"התב סגירת
 העברת

 התקבול
 ממשרד

 הבריאות
 001 ר"לתב
 נעשתה שבו

 הפעילות
 

, 53, 77ר שציינתי במקום "התב, אני רוצה להדגיש  :מר דוד גמליאל

 ?אנחנו מאשרים אותו

 

 . א ככהל. ר על זה"תביא תב, לא  :מר עצמון יניב

 

 . תודה רבה. בשלב זה 77נאשר אותו על בסיס , אוקיי  :מר דוד גמליאל

 

 ? למה, ןעצמו  :מר פטר וייס

 

. הוספנו –ר "ביקשתם להוסיף תב. כי לא ביקשתם  :מר עצמון יניב

 . אבל מינימום

 

  .עבר בוועדת כספים 77  :מר פטר וייס

 

 . אין שום בעיה, עצמון  :מר דוד גמליאל

 

וייסמר פ אם הוא . במקרה הזה אתה צודק. אתה צודק, עצמון  :טר 

, אני מגבה אותו. אבל הוא רצה, היה שומע בקולי לא היה מביא את זה בכלל

 . זה בסדר
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 .7310אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .4

 

 .7310אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

 

, של שנים קודמות אותו נוהל אנחנו עובדים על בסיס  :מר דוד גמליאל

אני אאחד , ברשותכם. תקציבי ועדיםאישור צו מיסים ועל  אישור מדובר על

 . כדי להקל עליי, את שני הסעיפים האלה

 

 ?יש יישובים שהגישו תקציב  :מר פטר וייס

 

הגשתי שתי התראות לכל היישובים להגיש . בוודאי  :מר דוד גמליאל

היישובים היו . יישובים 1י "אלא רק ע, ידי כולם נעניתי לא על. את התקציבים

את , את התעריף הבסיסי אקריא, ברשותכם .את התקציביםגם צריכים להגיש 

ונסמיך את  נאשר את התקציב ,התעריף המותנה ואת התקציב של היישוב

. כולל שמירה וכולל גביית מיסים, היישוב לבצע את הפעולות שכלולות בתקציב

  .ת"בי-ף"לפי האל

 

היו ועדים שביקשו אישורים  7317בתקציב של שנת   :מאיה הימן' גב

 ? נכון, אף אחד לא קיבל, חריגים לקבל ממשרד הפנים

 

 . חלקם כן קיבלו  :מר פטר וייס

 

ג  7317בתקציב של   :מאיה הימן' גב יישובים ביקשו אישור חרי

שובים האם יש יי: שאלתי. בהתניה שמשרד הפנים יאשר להם העלאה חריגה
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 ?שמשרד הפנים אישר להם את ההעלאה

 

 . דיין לאע  :מר דוד גמליאל

 

משרד הפנים לא . עוד היום היינו איתם בדיונים  :מר פטר וייס

 . מתפקד

 

 . משרד הפניםב חודשים של עיכוב 11  :מר דוד גמליאל

 

חלק מהיישובים , הם מביאים פה למצב של שיתוק  :מר פטר וייס

 . ₪ 4.7לך תנהל יישוב עם . הטלה ראשונה₪  4.7אשר להם הם רצו ל, אין להם

 

 . זה הנוהל  :מר דוד גמליאל

 

י הכללים של "עפ, הבעיה היא שבהטלה ראשונה  :ד חן סומך"עו

משרד הפנים קבע שלא . זה הנחיות, זה לא תקנות. זה כללים, משרד הפנים

 . ועצהנכס במ מגובה אותו 17%תהיה הטלה ראשונה אלא בשיעור של עד 

 

 .יותר גרוע ממה שהיה פעם. הבנתי, אני יודעת  :מאיה הימן' גב

 

 . אנחנו מתנגדים לזה  :מר דוד גמליאל

 

 . זה יתקע את היישובים  :מר פטר וייס

 

יש  במקומות שבדרך כלל, דרך אגב, והסיבות לכך  :ד חן סומך"עו
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כל  זה מקומות שהיה כפל ועדים ושהאגודה במילא עשתה את, לנו בעיה

אין את , כשהאגודה לא עושה, במצב של ניתוק. השירותים המוניציפליים

 , האגודה

 

 . אז אפשר להקים אגודה קהילתית  :מאיה הימן' גב

 

אבל אז זה וולונטרי לצורך , אפשר. זה לא יעזור  :ד חן סומך"עו

 . העניין

 

שנה . בית חשמונאי מבקשים את ההעלאה החוקית  :מר דוד גמליאל

. היישוב לא הגיש תקציב. ר מגורים"למ₪  13.00השנה , 13.1זה היה שעברה 

 , אלא אם כן מישהו, אנחנו נצביע על כולם אנבלוק. זה בית חשמונאי

 

 . זה רק צו המיסים  :מר פטר וייס

 

 . בוודאי  :מר דוד גמליאל

 

אפשר לאשר צו מיסים בלי . אבל אי אפשר לדעתי  :מאיה הימן' גב

 ?תקציב

 

המועצה מאשרת היום את צו המיסים . אפשר, כן  :גמליאלמר דוד 

 . שלה בלי שום קשר לתקציב

 

 . עד סוף השנה אפשר להגיש, לצורך העניין, תקציב  :ד חן סומך"עו
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וקיבלנו הערה על זה , למרות שהחוק בעניין הזה  :מר דוד גמליאל

 . 03/13שהיישובים צריכים להגיש עד , ח הביקורת הקודם"בדו

 

מדינת . מדינת ישראל תגיש תקציבכש. זה נחמד  :ד חן סומך"עו

 . בלי תקציבמתנהלת ישראל בינתיים 

 

הבקשה צריכה להיות מגובה , לא היתה בקשה  :מר דוד גמליאל

 . ולכן אי אפשר לאשר את נושא השמירה, לא הוגש תקציב. בתקציב

הטלה מבקשים לבקש , ₪ 0.06צו המיסים שנה שעברה היה  –בית עוזיאל 

אנחנו . ₪ 0.77הוא , או התעריף החוקי למגורים, צו המיסים. ₪ 13חריגה של 

במותנה כמובן באישור , ₪ 13-את התוספת של ה כהרגלנו מבקשים לאשר

 . משרד הפנים

 

 ? 10כאילו   :מר אבנר בן משה

 

 . 13-לעגל ל, לא  :מר פטר וייס

 

מיסים בהגדלה היישוב ביקש לאשר צו . אני אסביר  :מר דוד גמליאל

עוד מבקשים , 0.77זה  7.0%. ₪ 13-ל, החוקי שאפשר לעשות 7.0%-מעבר ל

1.47 ₪ . 

 

 ? שזה כמה  :מר עצמון יניב

 

 . 10%. בערך 73%  :מר פטר וייס
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להעלות להם או לא , אנחנו הולכים להצביע על זה  :מר עצמון יניב

 ? לאשר את זה? להעלות להם

 

 . בסוף  :מר דוד גמליאל

 

בואו נגמור אחד . בוא נטפל בבית עוזיאל שנייה אחת  :ר עצמון יניבמ

 . אחד

 

 . נצביע בסוףשאנחנו אמרנו אבל   :מר דוד גמליאל

 

 . אבל לא נזכור  :מר עצמון יניב

 

 . בית חשמונאי. בסדר  :מר דוד גמליאל

 

 . פה אחד, הלאה? מי בעד, בית חשמונאי  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאי אחד את  הוחלט לאשר פה: החלטה

 .ר מגורים"למ₪  12.55ס "ע 4215לשנת 

 

 . בית עוזיאל  :מר דוד גמליאל

 

 . אני נמנע  :מר אבנר בן משה

 

 . אני מתנגד  :מר עצמון יניב
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אבל , אני לא הולך נגד הוועד המקומי שלי, הסיבה  :מר אבנר בן משה

 . מיסים בעיקרון אני כנגד העלאות, כדרכי בקודש

 

 . גם אני  :מר פטר וייס

 

לא . אנחנו לא בזמנים טובים להעלאות מיסים בכלל  :מר אבנר בן משה

כל דבר . כולל כל דבר, כולל המועצה, אני מדבר בכלל, מדבר רק על בית עוזיאל

 . שקשור בהעלאות מיסים מבחינתי זה שגוי

 

 . א יאשר את זהממילא משרד הפנים ל, אל תדאג  :מר משה סויסה

 

לא העלאת , צריך לקצץ מצד אחד דברים אחרים  :מר אבנר בן משה

 . מיסים

 

, עצמון. זה בסדר, יהיה בפרוטוקול שאתה מתנגד  :מר פטר וייס

 ? אתה רוצה לנמק

 

אני משך כל השנים הבעתי את דעתי שהמועצה . כן  :מר עצמון יניב

. של עליית מיסים חריגה כותאיננה חותמת גומי והיא צריכה לחשוב על ההשל

שלא הולכים למצב כלכלי יותר , בעיתות כאלה, כפי שאומר אבנר, לפי דעתי

אני לא חושב , שצפויות עליות מיסים בכל מיני ובכלל עלויות קשות מאוד, קל

צריכים לאשר , בגלל שזה לא נוגע כביכול אלינו, שאנחנו באופן כל כך אוטומטי

זה לא מידתי וזה , זה לא פרופורציונלי. בשנה 73%-עליית מיסים של קרוב ל

 . לא ראוי
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מי בעד אישור תוספת ההעלאה של מיסי , ובכל זאת  :מר פטר וייס

 ? ועד מקומי

 

 . אפשר להעלות להם את זה ברמה הגיונית, פטר  :הנרי אלושמר 

 

זה מאוד פופוליסטי מה . תעשה לי טובה, אל תתערב  :מר פטר וייס

 . יש צרכים, אדון אבנר, הוועד חייב לתפקד. שאתם אומרים

 

במקום . 'פופוליסטי'תפסיק עם המילה כל הזמן   :הנרי אלושמר 

 . 13%אולי , 1%אולי , 0%אולי , בוא נחשוב אולי רגע, 10%

 

 . לא יאשרו להם  :מר משה סויסה

 

 . תעשייה אמרו שלא יאשרו ואישרו 77%-גם על ה  :מר עצמון יניב

 

אתה לא מבין שמאחורי המספרים האלה עומדים   :שהמר אבנר בן מ

זה ? אנשים שאתה מכניס להם יד עמוק לתוך הכיס ולוקח להם כסף? אנשים

 ?מה זה פופוליסטי. אתה לא מבין

 

  ?בחרת בו, יש ועד מקומי  :מר פטר וייס

 

 . אני בחרתי בו, כן  :מר אבנר בן משה

 

יודע מה הצרכים שלו  :מר פטר וייס  . הוא 
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 ?אני חייב להסכים עם כל מה שהוא אומר  :מר אבנר בן משה

 

 . אתה תהיה הבחור הטוב. אתה לא חייב, לא  :מר פטר וייס

 

 . אני בעמדה שלי כל הזמן, אני לא הבחור הטוב  :מר אבנר בן משה

 

 . יש חשיבה. אין בחור טוב ובחור רע  :הנרי אלושמר 

 

ו  :מר פטר וייס נגד ?עד בית עוזיאלמי בעד אישור הבקשה של  ? מי 

 ? מי נמנע

 

 . שניים נגד, שני נמנעים :אריאל הילדסהיימרמר 

 

צו המיסים לוועד את  (נמנעים 4, נגד 4)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

ית מותנ ההחלטה .ר מגורים"למ₪  12ס "ע 4215לשנת מקומי בית עוזיאל 

  .באישור משרד הפנים

 

יוחנן  :מר דוד גמליאל ביקשו לקבל אישור חריג של  שנה שעברה – גני 

השנה הם לא , ₪ 13.10התעריף של הצו היה . משרד הפנים טרם אישר, ₪ 17

אלא אם כן משרד הפנים , 13.47-הם מבקשים להגיע ל, מבקשים תוספת חריגה

 ? מי בעד. 7317יאשר את בקשתם מתחילת 

 

שנה ה לאההבסיס שלהם לצורך הע. אני רוצה להבין  :מר עצמון יניב
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 . הוא הבסיס החוקי

 

 .לא חריג    :???

 

 . מבקשים תוספת, לא  :מר פטר וייס

 

אתם לא מקשיבים לי ואתם אחרי זה שואלים אותי   :מר דוד גמליאל

משרד הפנים טרם . ₪ 17ביקשו גני יוחנן  7317-ב. אני אסביר שוב. שאלות

על התעריף  הם מבקשים לגבות, השנה הם לא מבקשים אישור חריג. אישר

 ? מי בעד. 7.0%ועוד  13.10החוקי של 

 

לשנת צו המיסים לוועד מקומי גני יוחנן את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.24ס "ע 4215

 

מבקשים לאשר אותו על , צו המיסים שלהם –ישרש   :מר דוד גמליאל

לאשר את מבקשים אנחנו . ₪ 17.57זה  7.0בתוספת  17.40, בסיס חוקי

 753,333בתוך התקציב הזה יש שמירה גם בהיקף של . ₪ 1,170,333-תקציבם ב

ולבצע את כל הפעולות  אנחנו מבקשים להסמיך אותם לבצע שמירה. ₪

 ? מי בעד. כולל גביית המיסים, הזהשכלולות בתקציב 

 

 . זה תקציב מיוחד, שמירה זה מחוץ לתקציב    :???

 

 ?מי נגד  :מר דוד גמליאל
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 . פה אחד  :מר פטר וייס

 

 4215לשנת צו המיסים לוועד מקומי ישרש את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  14.74ס "ע

 

 ס"ע 4215תקציב ועד מקומי ישרש לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 . ₪ 472,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 1,155,222

 

מבקשים לאשר , 7317 13.07מיסים צו  –כפר בילו   :מר דוד גמליאל

התקציב שלהם הוא . ₪ 13.71-ל, שזה מעבר לתעריף החוקי שלהם, ₪ 17.70

אנחנו מבקשים לאשר את . שמירה₪  431,333והוא כולל ₪  0,773,333בהיקף 

 . להסמיך את היישוב לגבות את המיסים ולבצע את השמירה, התקציב

 

 . תהיה ברור. לשמירה זה חוק עזר? מה זה לבצע  :מר פטר וייס

 

 . ישאל, מי שלא ברור לו. אני ברור  :מר דוד גמליאל

 

 ? בכפר בילו הם גובים כסף על הגנים  :הנרי אלושמר 

 

 . על הגנונים שלהם שם  :מר דוד גמליאל

 

 ? התקציב שלהם בנוי לפי העלייה הרשמית  :מר עצמון יניב

 

יש , ידה וזה יאושרבמ. ודאי, לפי התעריף החוקי  :מר דוד גמליאל
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 . להם תקציב מותנה

 

זה מאושר בכל ? מה זאת אומרת ברגע שזה יאושר  :הנרי אלושמר 

 ? זה לא בחוק ההסדרים במשק? לא, מקרה

 

. על בסיס זה נקבע התקציב, מאושר אוטומטי 7.0%  :מר דוד גמליאל

אני לא מאשר לאף יישוב להגיש תקציב על בסיס , אחת :שתי אקסיומות

והיה . החוקי אני ליישוב מאשר לבצע תקציב על בסיס התעריף. יף הגבוההתער

 . אזי יש להם עדכון תקציב להגיש לנו בכל מקרה, ומשרד הפנים יאשר

 

 ? 7.0מעל , אז מה כפר בילו מבקשים  :הנרי אלושמר 

 

 . ₪ 17.70. כן  :מר דוד גמליאל

 

 . באחוזים  :הנרי אלושמר 

 

 . בואו נאשר ברשותכם. 73%. אחוזים פהאין לי   :מר דוד גמליאל

 

 ? מה גובה השמירה  :מר משה סויסה

 

 .₪ 07זה , פעם ראשונה מצמידים את זה. ₪ 04-07  :מר דוד גמליאל

 

 ?אותה הצמדה של הארנונה  :מר פטר וייס

 

 . זה צמוד בלבד, לא  :מר דוד גמליאל
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 . תרק ההוצאו, המשכורות שלנו לא צמודות  :מר אבנר בן משה

 

 ?מה זה רק ההוצאות צמודות  :מר דוד גמליאל

 

רק זה , אמרתי שהמשכורות של האנשים לא צמודות  :מר אבנר בן משה

 . צמוד

 

 . לך לשטייניץ  :מר פטר וייס

 

אתה מעלה פה כל , קשה לאנשים. אתה לא מקשיב  :מר אבנר בן משה

 , הזמן מיסים

 

 . גבוהים בארץהכי , מאוד כבדים פה המיסים  :מר פטר וייס

 

  .אתה עוד פעם מתחיל  :מר אבנר בן משה

 

 ? מי בעד אישור התקציב. בואו נאשר את כפר בילו  :מר דוד גמליאל

 

נגד. התקציב הרגיל  :מר פטר וייס  . תודה רבה? מי 

 

 4215תקציב ועד מקומי כפר בילו לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 . ₪ 221,222ס "ירה עכולל תקציב שמ, ₪ 5,452,161ס "ע
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 ? 73%, והתוספת המותנית מי בעד אישור צו המיסים  :מר דוד גמליאל

 

מי ? מי בעד .ממילא משרד הפנים לא יאשר את זה  :מר פטר וייס

 ? מי נמנע? נגד

 

 . נגד 0 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר את  (נגד 5)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

ההחלטה מותנית באישור משרד . ר מגורים"למ₪  14.52ס "ע 4215ו לשנת ביל

 .הפנים

 

נון  :מר דוד גמליאל  . ₪ 14.40-ל 7.0%מבקש העלאה חוקית  כפר בן 

 

 ?שמירה הוא ביקש  :מר פטר וייס

 

כפר בן . אז אני לא יכול לאשר שמירה, אין תקציב  :מר דוד גמליאל

 ? מי בעד, נון

 

 ? קיזה צו חו    :???

 

 . צו מיסים חוקי  :מר עצמון יניב

 

 . אל תטעו את הציבור, גם עם תוספת זה חוקי  :מר פטר וייס
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נון לשנת -צו המיסים לוועד מקומי כפר בןאת  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.25ס "ע 4215

 

..כפר שמואל  :מר דוד גמליאל פה לא , היתה מדיניות ממשלתית. .

 .מתעריף המועצה 03%-ם יותר ממאשרי

 

 . אתם השמטתם כל הדרך שמשרד הפנים לא יאשר  :הנרי אלושמר 

 

 . לא אמרתי את זה פעם אחת  :מר דוד גמליאל

 

אמרנו בצורה חד משמעית בישיבה הקודמת שהיתה   :ד חן סומך"עו

שזו מדיניות של משרד הפנים וקרוב , של ההעלאה, על הנושא של המיסים

 . אשרו את זהלוודאי י

 

 .העלאה חוקית. ₪ 10.36, כפר שמואל  :מר דוד גמליאל

 

 .יש לי שאלה, רגע  :מאיה הימן' גב

 

בנוסף אנחנו . 7.0%זה . ברשותך, אחרי שאני אדבר  :מר דוד גמליאל

ולהסמיך אותם , ₪מיליון  1.57את התקציב שלהם בהיקף של  מבקשים לאשר

 . אין להם שמירה. גביית הארנונה כולל, כמובן בדברים שכלולים בתקציב

 

 אני זוכרת שהיה כתוב. יש לי שאלה על זה לחן  :מאיה הימן' גב

ועד מקומי לא יכול לגבות יותר משליש , בכללים של משרד הפנים שאי אפשר
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 . מהמועצה

 

 . נכון. מארנונה של המועצה  :מר פטר וייס

 

זאת , ₪ 10-ל אז אם יש מצב כזה שהם כבר מגיעים  :מאיה הימן' גב

 , אומרת זה

 

 . זה חוקי  :מר פטר וייס

 

המחלבה , המחלבה הזאת חוקית. אין מה לעשות  :מר אבנר בן משה

 . הזאת לא מוסרית

 

 ? למה לא מוסרית  :מר דוד גמליאל

 

 . שאלתי שאלה. תנו לי, שנייה  :מאיה הימן' גב

 

 . 63%-זה יותר מ, 10לעומת  01  :מר משה סויסה

 

 ? מה השאלה, תשאלי את השאלה  :מר דוד גמליאל

 

 .שאלתי  :מאיה הימן' גב

 

הן הנחיות , ההנחיות של משרד הפנים הן לא הוראות  :ד חן סומך"עו

נוצר מצב שהוא , במצב שבו מבנה צו המיסים של היישוב, דהיינו. מינהליות

ם אות. משרד הפנים יאשר את זה בטח בנורמה החוקית, עלה מעבר לשליש



 מועצה אזורית גזר
 2202.22024, ראשוןמיום , 425' מליאה מן המניין מסישיבת 

 

 36 
 

יש יישובים שהארנונה האפסית שלהם היתה . בוודאי יאשרו את זה 7.0%

גם היום , לצורך העניין. וזחילת הארנונה שלהם עברה את השליש, גבוהה

, כמו שהם סירבו לאשר לנו. ההנחיות של משרד הפנים הן הנחיות מינהליות

אמרנו להם את . 17%הם סירבו לאשר לנו יותר מאשר , למשל למשמר דוד

הנה לכם . האיסור הזה שלכם הוא הנחיה מינהלית שנתתם': הדבר הבא

, כמו כל רשות מינהלית. 'ההצדקה למה לסטות מההנחיה המינהלית הזאת

יכולים מחר בבוקר לאשר את צו המיסים של . אתם יכולים לסטות מההנחיה

 . זו כבר שאלה אחרת? האם זה יהיה סביר או לא סביר. 07%-משמר דוד גם ב

 

 . הבנתי, אין כללים, בקיצור  :מאיה הימן' גב

 

 ? מי בעד, כפר שמואל  :מר דוד גמליאל

 

 . זה לא חוקי    :???

 

 ? מי נגד? מי בעד, כפר שמואל  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר את ( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.26ס "ע 4215שמואל לשנת 

 

תקציב ועד מקומי כפר שמואל את ( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : טההחל

 .₪ 1,274,222ס "ע 4215לשנת 

 

נגד, רק למען הסדר הטוב  :ד חן סומך"עו העלאת , גם אם תהיה 
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זה העדכון בכל , 7.0%היות והם ביקשו , המיסים של כפר שמואל בעניין הזה

 . מקרה

 

ו  :מר אבנר בן משה  . 10הותר אני חושב שזה די 

 

 . זה האגף החברתי  :מר פטר וייס

 

 .אני כל הזמן מצביע ככה, אני לא אגף חברתי  :מר אבנר בן משה

 

 . אתם עקביים, אתה ומאיה בסדר  :מר פטר וייס

 

 . אבל אתה יודע את זה טוב מאוד  :מר אבנר בן משה

 

משרד הפנים , ₪ 10כרמי יוסף אישרו בשנה שעברה   :מר דוד גמליאל

במידה וכמובן משרד הפנים לא יאשר , השנה היישוב מבקש. ם אישר להםטר

כרמי יוסף מבקשים לאשר את , בנוסף. שזה התעריף החוקי, ₪ 13.70, לו

לבצע את כל הדברים  ולהסמיך אותו₪  1,015,505התקציב הרגיל בהיקף של 

 . הרלוונטיים הקשורים לתקציב

 

 . אין כאן שום בעיה  :מר פטר וייס

 

  ?מי בעד  :דוד גמליאלמר 

 

ומשהו  13-על ה, כשאנחנו מצביעים על כרמי יוסף  :הנרי אלושמר 

 ? 10-אנחנו גם מצביעים על ה, שאמרת
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אתם לא מקשיבים , 10-אתם לא מצביעים על ה, לא  :מר דוד גמליאל

אתם לא סומכים , אני לא מבין. ועל התקציב₪  13.70-אתה מצביע על ה. לי

כל פעם תוקפים . אני לא מבין את זה? לפי הנורמות שהחלטתם שאני עובדעליי 

אני אומר לך דבר אחד , כשאני אומר לך, אני לא מבין את זה. אותי מכיוון אחר

אם אתם תאשרו את . אני מאשר תקציבים על בסיס תעריף נורמטיבי חוקי –

למה . אז האישום יעשה תקציב אחרי זה על התקציב המוגדל, התעריף המוגדל

מה אתה חושב ממה שאמרתי לך ? אתם כל פעם שואלים אותי אותה שאלה

 . 10-רק על החוקי ולא על ה. בטח על החוקי? עכשיו

 

 . אתם כל הזמן עושים כאילו הוא איזה תחמן  :מר פטר וייס

 

 . אני לא מבין אתכם. כאילו אתם לא סומכים עליי  :מר דוד גמליאל

 

 .רמי יוסף אין מתנגדיםכ? מי נגד? מי בעד  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי כרמי יוסף לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.42ס "ע 4215

 

 4215תקציב ועד מקומי כרמי יוסף לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 1,217,757ס "ע

 

ים ומבקש, ₪ 11.17מבקשים תעריף חוקי מצליח   :מר דוד גמליאל

כולל שמירה בהיקף של , ₪ 1,115,333בהיקף של  לאשר את התקציב הרגיל
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 ? מי בעד. ₪ 743,333

 

 ?בנוסף או כולל  :מר עצמון יניב

 

 . כולל שמירה. כולל אמרתי, מתוך זה  :מר דוד גמליאל

 

 . תודה רבה, פה אחד? מי נגד  :מר פטר וייס

 

מקומי מצליח לשנת צו המיסים לוועד את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  11.15ס "ע 4215

 

ס "ע 4215תקציב ועד מקומי מצליח לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 422,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 1,117,222

 

 . מבקשים לאשר רק את צו המיסים משמר אילון  :מר דוד גמליאל

 

 . 13חושב אישרנו כבר אני ? יישובים 1לא אמרת   :מר עצמון יניב

 

 . יישובים תקציב 1אמרתי לכם   :מר דוד גמליאל

 

 . זה צו המיסים  :מר פטר וייס

 

 . ₪ 17.67, משמר אילון  :מר דוד גמליאל
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 ? למה כל כך הרבה  :מר פטר וייס

 

 . אתה מפריע לישיבה, פטר  :מר אבנר בן משה

 

 ?רק לך מותר להפריע. מותר לי גם  :מר פטר וייס

 

 . יש לך הזדמנות לא לאשר את זה  :מר משה סויסה

 

 ?ומה ייצא לי מזה  :מר פטר וייס

 

 . לא יותר, 7.0%  :מר משה סויסה

 

 ? מי בעד. ₪ 17.67משמר אילון   :מר דוד גמליאל

 

לאות הזדהות עם ראש , כל הכבוד. פה אחד? מי בעד  :מר פטר וייס

 . המועצה

 

המיסים לוועד מקומי משמר אילון צו את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  14.65ס "ע 4215לשנת 

 

ראשונה  שנה שעברה ביקשו הקלה – משמר דוד  :מר דוד גמליאל

לא , אם הם מאשרים, טרם קיבלנו תשובה לגביהם. למטר₪  16בגובה של 

מי . 16.05השנה הם מבקשים לאשר הטלה ראשונה . כן מאשרים, מאשרים

 ? בעד
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וייסמר פ  .אני מציע שנוריד את זה, לא  :טר 

 

 . אבל שם אין ועד בכלל  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

 

 ?16למה צריך   :מר פטר וייס

 

 ? 73%ובבית עוזיאל  10למה צריך בכפר שמואל   :הנרי אלושמר 

 

 . ₪ 03אם היה להם ועד במשמר דוד הם היו גובים   :מר דוד גמליאל

 

יודע  :לוי( ו'ג)מר יוסף  לדעתי אתה צריך ללכת . היום אין להם ועד. לא 

 . ₪ 13. על היגיון

 

 . הוא נבחר כחוק, יש ועד  :מר דוד גמליאל

 

 . יש ועד של הקיבוץ  :מר פטר וייס

 

 . הוא אומר אין ועד  :מר עצמון יניב

 

 . יש ועד כחוק? מי אמר אין ועד  :מר דוד גמליאל

 

. אז הכל אחרת. יום יש הרחבהה, יש ועד של הקיבוץ  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

 . יש בעיה
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 . כדאי לקבל על זה חוות דעת  :מר עצמון יניב

 

 ? מי מנהל היום את העניינים שם  :מאיה הימן' גב

 

 .הם לא מנוהלים  :מר פטר וייס

 

 ?₪ 16-אז אתה רוצה לעזור להם עם ה, נו  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

 

 את זה בהטלה ראשונהאם לא תעשה , עד שזה ייגמר  :מר פטר וייס

הוועד המקומי שיקום . הרי לא יאשרו את הסכום הזה. ייבחר שם ועד מקומי

 . לא יהיה לו איך לעבוד, בעוד שנה

 

זה ייקח כמה , עד שמשרד הפנים יאשר את זה  :מר משה סויסה

 ? מה הם גובים בינתיים. חודשים טובים

 

 . בינתיים יש שם מלחמה  :מר פטר וייס

 

  ?אתה יודע מה הצרכים שלו? ₪ 13למה סתם   :הימןמאיה ' גב

 

 ... 13ולא  16לא ניתן להם לא   :הנרי אלושמר 

 

אני רוצה להבין האם אי אפשר לדרוש מהם להכין   :מאיה הימן' גב

? 17, 17, 13איך אפשר לזרוק פה . הטלה ראשונה, הרי זה ישוב חדש? תקציב

 . כמו היישובים הקיימיםלא , יש בו הרבה צרכים, הרי זה ישוב חדש
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והוא לא בונה  הוא לא בונה מועדונים, זה ועד מקומי  :הנרי אלושמר 

 . מגרשי כדורגל

 

ניקיון, הוא צריך אחזקה. זה נכון  :מאיה הימן' גב  . הוא צריך 

 

אבל שם הכל . הוא צריך אחזקה כמו כל ישוב אחר  :הנרי אלושמר 

. זה מה שיותר למשמר דוד ה במועצהממוצע של הארנונ. יותר קל כי הכל חדש

 . הממוצע

 

 ?מה זה הממוצע  :מאיה הימן' גב

 

 . שהגזבר יגיד מה הממוצע, לא יודע  :הנרי אלושמר 

 

מזמן לא ביקרת במשמר . אני חושב שנחתת מהירח  :מר תמיר ארז

 . דוד

 

שאתה מסתובב בשטח , תמשיך עם השקרים שלך  :מר פטר וייס

 . ומספר סיפורים

 

 . פטר, אני לא מסתובב בשטח  :הנרי אלוש מר

 

אתה לא יודע מה קורה , רואים שאתה לא מסתובב  :מר תמיר ארז

ים של עבודה מוניציפלית לעשות . במשמר דוד יש ים של עבודה. עם שום דבר

₪  13אתה רוצה שאנחנו נתקע אותם עם . תשתיות מפה עד הודעה חדשה, שם

 , כדי ששנה הבאה
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 ? ₪ 13אני אמרתי   :הנרי אלושמר 

 

 . זה לא הגיוני בכלל. ממוצע של המועצה  :מר תמיר ארז

 

יודע מה הגיוני  :הנרי אלושמר   . נו באמת? מה לא הגיוני, אתה 

 

 ?מה ההצעה שלך  :מר פטר וייס

 

י חוק וצריך לקבל את זה כמו "יש שם ועד שנבחר עפ  :מר תמיר ארז

 . שהם ביקשו

 

אני מבקש מכם לכבד , יבל רשות דיבורעצמון ק  :מר פטר וייס

 .אותו

 

בלי להיכנס כרגע לשאלה , אני רק תמה על דבר אחד  :מר עצמון יניב

, ₪ 16הם ביקשו הטלה ראשונה בשנה שעברה . של הסבירות של הסכום הזה

 . ולא אישרו להם

 

 . אז עוד פעם מנסים  :מר פטר וייס

 

אז . ו אינני יודע כמהא, 16.53אז עכשיו מבקשים   :מר עצמון יניב

צריך להציע איזה הטלה , 16אם לא אישרו להם . בואו נהיה הגיוניים? למה

? סתם להעלות את זה. כדי שכן יאשרו להם, ראשונה בסכום שהוא פחות מזה

אז תורידו קצת את הסכום ואז יכול להיות שאת זה כן ? את מי אנחנו מרמים
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אז תאשרו לנו , 16לא אישרתם ': ולא ללכת להגיד למשרד הפנים, יאשרו להם

 . זה קצת דבילי לפי דעתי. '15

 

יש . זה לא לוטו ולא טוטו ולא ננסה ככה וננסה ככה  :מר תמיר ארז

 . את המקסימום שהוא ביקש. זה מה שצריך לתת לו, הוא ביקש, שם מנהל

 

אני מבקש , היועץ המשפטי? מי זה הוועד המנהל הזה  :מר עצמון יניב

זה . שאומרת שמי שביקש את ההטלה הראשונה מוסמך לבקש אותה חוות דעת

 . מה שאני מבקש

 

 ? מה זאת אומרת  :מר פטר וייס

 

 . אני רוצה לדעת שזה הגוף המוסמך  :מר עצמון יניב

 

 . לצערי, סטטוטורי  :מר פטר וייס

 

 . ו שאין ועד בכלל'אני שומע מג, לא יודע מי זה  :מר עצמון יניב

 

 . אני רוצה לענות  :שהמר אבנר בן מ

 

אנחנו לא יכולים . תמיר אמר את הדברים הנכונים  :ד חן סומך"עו

הוועד המקומי . הוועד המקומי שקיים במשמר דוד לקבל החלטות במקום

 . הוא הריבון במשמר דוד, נכון להיום, שקיים במשמר דוד

 

 ? הוא ועד נבחר  :הנרי אלושמר 
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 . וועד הזה נבחרה, למיטב הבנתי  :ד חן סומך"עו

 

 ?בקלפי  :הנרי אלושמר 

 

ועד כמה . אלא נבחר בהסכמה, בקלפי ,הוא לא נבחר :אריאל הילדסהיימרמר 

 . י המפקח הארצי על הבחירות"הוא אושר עשידוע לי 

 

 ? י התושבים"הוא נבחר ע  :הנרי אלושמר 

 

. זה לא קשור, י המפקח על הבחירות"הוא אושר ע  :מר דוד גמליאל

 .ועד חוקיהוא 

 

האפשרות היחידה זה או לאשר או , בנסיבות האלה  :ד חן סומך"עו

אתם , אתם לא יכולים לקבל החלטה במקומם. לא לאשר את מה שהם ביקשו

 . יכולים לאשר או לא לאשר

 

במליאה הקודמת הבהרנו שאנחנו , לפי מיטב ידיעתי  :מר דוד גמליאל

. ם בנושא של ניהול היישובומקבלים את הדעה שלה מסמיכים את הוועדים

 . לא פעמיים ולא שלוש, דיברנו על זה לא פעם

 

 . תן לעצמון לדבר  :מר פטר וייס

 

אני רוצה . אתה לא יכול, סליחה רגע. הוא דיבר כבר  :מר אבנר בן משה

בבקשה לענות לידידי המלומד תמיר בנושא של הכספים שהיישוב הזה זקוק 
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( א. אבל הוא שוכח כמה דברים, ה נכוןז, הוא באמת זקוק לכספים. להם

. היות ואנשים עדיין שילמו שם פיתוח, לא מאוכלס כולו היישוב הזה עדיין

אנחנו כרגע צריכם . לא של תחזוקה, הצרכים של היישוב הם צרכים של פיתוח

הוא כרגע רוצה . דברים מהסוג הזה, על תאורה, על תחזוקה? לשלם על מה

על מנת להשלים את  להכניס אותם לפיתוח, וקהלהכניס כספים שהם של תחז

חלקת קרקע  רכשו במיטב כספם, זה לא נכון שאנשים באים ליישוב. זה

אתה לא יכול לבוא . ₪ 16מגיעים למקום ופתאום יש להם , במדינת ישראל

או כל אחד היה בא והיה , אני משער שאם אתה היית. לאנשים ולהפתיע אותם

? מה פתאום אנשים החליטו? מה פתאום, רגע': מרהיה או, מוצא את הדבר הזה

אלא מעט מאוד , היישוב הזה לא מאוכלס. 'לא בחרתי בהם, אני לא הייתי פה

 .אנשים

 

 . אתה מנותק מהקרקע בכלל. אני מתפלא עליך  :מר פטר וייס

 

 . אני לא הפרעתי לך  :מר אבנר בן משה

 

 . הדיון הסתיים  :מר פטר וייס

 

אתה ? מה זה, מספיק, אני לא הפרעתי לך, סליחה  :מר אבנר בן משה

 ?למה? נותן לי לדבר ואתה מפריע לי

 

 ?מי מפריע לך  :מר פטר וייס

 

 . הוא מפריע לי, אתה מפריע לי  :מר אבנר בן משה
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אחר כך תגיד למה , קודם כל צריך לעשות הצבעה    :???

 . אתה מתנגד

 

 ? אולי הטיעון יהיה נכון  :הנרי אלושמר 

 

 16. אני מבקש לאשר את הבקשה של הוועד? סיימת  :מר פטר וייס

 ?וכמה₪ 

 

 . 7.0%ועוד   :מר דוד גמליאל

 

 . זה בסדר, זה הטריומוויאט, טוב? מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי משמר את ( נגד 5)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . מגוריםר "למ₪  16.57ס "ע 4215דוד לשנת 

 

 .נוף אילון מבקשים לאשר את התעריף החוקי  :מר דוד גמליאל

 

  .אני רוצה להתייחס לסעיף הקודם  :מר תמיר ארז

 

 . נגמר, לא, אחרי זה  :מר דוד גמליאל

 

 . יש לנו עוד ישיבה היום, תמיר  :מר פטר וייס

 

 . זה לא בסדר  :מר עצמון יניב
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 . ש רשות לדבראני מבק, סליחה רגע  :מר תמיר ארז

 

 . אי אפשר  :מר דוד גמליאל

 

 . הוא ציטט מפי דברים שהוא הבין שאני לא אמרתי  :מר תמיר ארז

 

על  7.0%נוף אילון מבקשים את התעריף החוקי של   :מר דוד גמליאל

 7,031,333כולל אישור התקציב שלהם בהיקף של , ר מגורים"למ₪  17.34בסיס 

 ?מי בעד, נוף אילון. ת את הארנונהולהסמיך אותם כמובן לגבו, ₪

 

 ? מה אתה מצביע, ₪ 17אבל   :לוי( ו'ג)מר יוסף 

 

מי ? מי נגד? מי בעד. תהיו רציניים, באמת, ה'חבר  :מר פטר וייס

 . תודה רבה? נמנע

 

 . נמנע 1    :???

 

צו המיסים לוועד מקומי נוף את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  15.22ס "ע 4215אילון לשנת 

 

תקציב ועד מקומי נוף אילון את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 4,221,222ס "ע 4215לשנת 
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נען   :מר דוד גמליאל י האגודה "שממומן כולו עתקציב  –קיבוץ 

האגודה היישובית כבכל שנה מתחייבת לממן את מלוא . השיתופית ביישוב

 ? מי בעד. ₪ 4,666,333יציפלי בהיקף של התקציב המונ

 

 . לא הבנתי אותו? איך התחשיב שם  :הנרי אלושמר 

 

 ?כמה למטר    :???

 

האגודה השיתופית מממנת את כל , אין מטר שם  :מר דוד גמליאל

 . הפעילות המוניציפלית

 

 . זה לא על חשבון הברון, זה ועד מקומי  :מר פטר וייס

 

 .לא מודדים    :???

 

 . סתריה .מודדים  :מר דוד גמליאל

 

בואו נרים את היד כולם . אני לא מבין. שאלה, רגע  :הנרי אלושמר 

 .אני רוצה לדעת? איך מודדים בנען. בכל ההצבעות ונגמר הסיפור

 

 ?לא הבאת. רק ארנונה מודדים. לא מודדים  :מר פטר וייס

 

 .לא, לא הבנתי  :הנרי אלושמר 

 

 ? מי בעד. ד את זה אחר כךאז תלמ  :מר פטר וייס
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 . אולי תלמד אותי, לא  :הנרי אלושמר 

 

כי אתה סתם תוקע . לא רוצה להגיד לך עכשיו  :מר פטר וייס

 . שאלות בשביל למרוח זמן

 

 . אני רוצה לדעת, אני לא תוקע סתם שאלות  :הנרי אלושמר 

 

נען  :מר פטר וייס  ? מי בעד אישור תקציב של 

 

 . א מבין אותול  :הנרי אלושמר 

 

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס

 

 . נמנע 1 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

קיבוץ נען תקציב ועד מקומי את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 2,666,222ס "ע 4215לשנת 

 

 ? מי בעד. ₪ 13.31 התעריף החוקי –סתריה   :מר דוד גמליאל

 

 ?מי בעד. ן תקציבאי  :מר פטר וייס

 

 . 7.0%-ועל זה את ה  :מאיה הימן' גב
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נגד. כן  :מר פטר וייס  . תודה רבה? מי נמנע? מי 

 

צו המיסים לוועד מקומי סתריה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.21ס "ע 4215

 

 ?מי בעד. זה התעריף החוקי, ₪ 14.70 – פדיה  :מר דוד גמליאל

 

וייסמר פ  ? הגיעו פדיה 14? מי בעד  :טר 

 

 . תאמין לי, לא נורמאלים    :???

 

 ? מי נגד  :מר פטר וייס

 

 4215צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.42ס "ע

 

. ₪ 13.74 התעריף החוקי של פתחיה הוא –פתחיה   :מר דוד גמליאל

היישוב מבקש לאשר את התקציב לשנת , בנוסף. ₪ 11.7אשר היישוב מבקש ל

 . ₪ 703,333-בתקציב הזה יש היטל שמירה ב. ₪ 137,333בהיקף של  7310

 

 ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד  :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי פתחיה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה
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 .תנית באישור משרד הפניםההחלטה מו. ר מגורים"למ₪  11.5ס "ע 4215

 

ס "ע 4215תקציב ועד מקומי פתחיה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 452,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 124,222

 

גם שעלבים בשנה שעברה . יישוב אחרון –שעלבים   :מר דוד גמליאל

משרד הפנים טרם השיב על . ₪ 16ביקשו להטיל הטלה ראשונה בהיקף של 

כמובן במידה ושר האוצר לא , היישוב היום מבקש לאשר, בכל מקרה. שתםבק

היישוב מבקש לאשר , בנוסף. ₪ 11.71את התעריף של , 16יחתמו להם על 

 . ₪ 1,377,333תקציב בהיקף של 

 

 ? זאת העלייה הרשמית  :מר עצמון יניב

 

. כי זו הטלה ראשונה, אין שם עלייה רשמית, לא  :מר דוד גמליאל

זה מהווה שליש ? 11.71למה . ₪ 11.71מבקש לאשר  היישוב השנהאבל 

 ?מי בעד. אז זה מה שהוא מבקש לאשר. מהתעריף של המועצה

 

 ? מקובל עליך? אבנר, בסדר  :מר פטר וייס

 

 . כן  :מר אבנר בן משה

 

 . סוף כל סוף אתה בעד. איזה יופי  :מר פטר וייס

 

לוועד מקומי שעלבים לשנת  צו המיסיםאת פה אחד הוחלט לאשר : החלטה
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 . ר מגורים"למ₪  11.41ס "ע 4215

 

 4215תקציב ועד מקומי שעלבים לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .₪ 1,254,222ס "ע

 

למה , דיברנו על שליש מהמועצה. שאלה לחן סומך  :מר הנרי אלוש

תראה איזה ? 73%-בהטלה ראשונה אנחנו כבר מאשרים למשמר דוד יותר מ

.. אמרו לא מאשרים לנו, יופי עשו שעלבים  . שליש מהמועצה.

 

 . זה לא לרוונטי  :מר דוד גמליאל

 

 ? מה לא רלוונטי פה. לא מבין? למה לא רלווטי  :הנרי אלושמר 

 

 . תן לנהל את הישיבה, הנרי. הלאה  :מר פטר וייס

 

 . אני שואל שאלה  :הנרי אלושמר 

 

 . לא עכשיו  :מר פטר וייס

 

 ?מתי? למה לא עכשיו  :נרי אלושהמר 

 

 . כי לא בא לי  :מר פטר וייס

 

 ?מה זה לא עכשיו? אני אבוא אליך הביתה בערב, מה  :הנרי אלושמר 
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 . בסוף הישיבה. הלאה. כן  :מר פטר וייס

 

 ?למה לא עכשיו  :הנרי אלושמר 

 

 ? אתה שם לב, אתה כל הזמן מפריע  :מר פטר וייס

 

 4במשמר דוד יש ועד מלפני . אני לא מפריע, לא  :הנרי אלושמר 

יודעים, שנים  . התושבים החדשים לא 

 

 ? אתה מוכן להירגע. הלאה, חברים. אל תדאג  :מר פטר וייס

 

 .לא  :הנרי אלושמר 

 

 . הסמכת הוועד המקומי בית חשמונאי לאספקת מים לישוב .6

 

מים אנחנו העברנו את כל הנושא של ה, כידוע לכם  :מר פטר וייס

, המדיניות שלנוי "י בקשתו ועפ"עפ, של היישוב לוועד המקומי בית חשמונאי

למרות שיש מועצות שמאוד אוהבות להתעסק , שאנחנו לא מתעסקים עם מים

 . עם זה

 

 .זה כסף    :???

 

 . אנחנו מוותרים לטובת הוועד. כביכול כסף  :מר פטר וייס
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נזילות  :מר עצמון יניב  . אין לנו בעיות 

 

 . אני מבקש להסמיך את הוועד המקומי לגבות מים  :מר פטר וייס

 

 . זה אגודת מים לכל דבר, אותה אגודת מים  :מר אבנר בן משה

 

 ? מי נגד? מי בעד. זה ועד מקומי, זה לא אגודת מים  :מר פטר וייס

 

הוועד המקומי בית חשמונאי לאספקת להסמיך את הוחלט פה אחד : החלטה

 .ל המשתמע מכךעם כ, מים לישוב

 

אם יש לנו את . אני לא מבין אותך כאן, פטר  :הנרי אלושמר 

 . לא מבין את זה, 63%האפשרות להטיל שליש משמר דוד אתה מגיש 

 

 . ונזכה גם ץ"וזה יגיע לבג, ככה אנחנו רוצים  :מר פטר וייס

 

 . אתה יועץ משפטי? חן סומך, אתה לא אומר כלום  :הנרי אלושמר 

 

וי אתה . יש גבול כמה צריך לתת לבנאדם לדבר, הנרי  :יסמר פטר 

 . כל הזמן מדבר

 

אני חושב שאם התקנה  .אני לא חושב שיש פה גבול  :הנרי אלושמר 

 . זה הכל, אומרת שליש מארנונה אז זה מה שצריך להיות
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 .5תעבור לסעיף . סע הלאה  :מר פטר וייס

 

 .של משרד הפנים( 7317' חציון א)ח חצי שנתי סקור "אישור דו .5

 

צריכה  מליאת המועצה, י הנחיות משרד הפנים"עפ  :מר דוד גמליאל

ח השנתי "הדו. למרות שאנחנו כבר בנובמבר, ח החצי שנתי"לאשר את הדו

י המסקנות של המבקרים "עפ. י רואה חשבון של משרד הפנים"הסקור נסקר ע

יגות בנוהלי רישום לא היו שום חר, ח נעשה לפי ההוראות"הדו של משרד הפנים

כולכם קיבלתם . ח עבר חלק"ולכן הדו, הכספים ובנוהלי הביצוע של התקציב

אנחנו מבקשים . כולל את הסקירה ואת החתימות של המבקרים, ח"את הדו

 . ח כפי שהוגש לכם"את הדו מכם לאשר

 

 ? ח"מי בעד אישור הדו  :מר פטר וייס

 

בדף הזה . ימה אחת עליואני רואה רק חת, הדף הזה  :מר עצמון יניב

 . שיש חתימת ראש הרשות או הגזבר

 

 . ח הסקור"זה הדו  :מר דוד גמליאל

 

 . זה בסוף תסתכלו, זה היה בטעות שם  :לוי( ו'ג)מר יוסף 

 

 . ח רבעוני"דו  :מר עצמון יניב
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ע  :מר דוד גמליאל כנראה צילמו לך את . י ראש המועצה גם"זה חתום 

בגלל זה גם המבקר של משרד הפנים אישר , חתימותזה נחתם בשתי ה. ח"הדו

 . ח הזה"את הדו

 

שיש התחייבות להביא , ובצדק, ח הזה כתוב"בדו  :מר עצמון יניב

אני לתומי סברתי שהיות ואנחנו . עדכון או תיקון תקציב במהלך חודש נובמבר

ח הזה "כיוון שפה הדו. אז היום יהיה דיון בשינוי התקציב, בסוף נובמבר

יש סטיות ניכרות מהתקציב במובן זה שיש הכנסות , יע על עודף בהכנסותמצב

 . ₪מיליון  5, של מיליוני שקלים

 

 . עצמון, איזה אסון  :מר פטר וייס

 

 . עודף זמני,  ₪ 5,041,333  :מר דוד גמליאל

 

. שנוספו בחציון הראשון₪  5,041,333יש . נכון  :מר עצמון יניב

 . כי צריך להראות לאן הולכים הכספים האלה. ציבוהדבר הזה מחייב תיקון תק

 

 . אל תדאג  :מר פטר וייס

 

 . אבל כתוב את זה פה  :מאיה הימן' גב

 

מתי בדיוק יביאו , 77/11-ב, אבל אמרתי? מה כתוב  :מר עצמון יניב

 ? את זה

 

שאמורה , יש כבר על סדר היום של המליאה הבאה  :מר פטר וייס
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ותאמין לי שאת הכסף הזה לא הגזבר ולא פטר , הכלתהיה התייחסות ל, להיות

  .ייקח הביתה

 

 . לא אמרתי  :מר עצמון יניב

 

 ?אז אתה מנסה להטיל דופי, במקום שתברך על זה  :מר פטר וייס

 

 . אני מנסה לא להטיל דופי, לא  :מר עצמון יניב

 

 . אני יודע, כואב לך. הכל בסדר, אל תדאג  :מר פטר וייס

 

האלה לא משקפים ₪ מיליון  5-אני מנסה לומר שה  :יבמר עצמון ינ

שזה , לעסקים 77%-מהאישור של ה עדיין את התוספת שתיכנס לקופת המועצה

 . עוד כמה מיליונים טובים

 

ח "תקרא את ההסבר כרשמתי בדו, עצמון זה עודף זמני בלבד : מר דוד גמליאל

 . זה

 

אני ? ביישובים אתה יודע כמה פיתוח נוכל לעשות  :מר פטר וייס

 . יודע שזה מפריע לך

 

 ?באיזה שנה אתה עושה את הפיתוח  :הנרי אלושמר 

 

 שנים 4-כל ה. אם אתה רוצה לשמוע, בשנת הבחירות  :מר פטר וייס

ואם . ולא רק בשנת הבחירות, אדון הנרי, האחרונות היה ים של כסף בפיתוח
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 . תתפוצץ, זה כואב לך

 

 . צץאני לא אתפו  :הנרי אלושמר 

 

במקום . לך ולחברים שלך. אני יודע שזה כואב לך  :מר פטר וייס

יודע, אז כואב לכם, שהיא מנוהלת ככה, לבוא ולהגיד כל הכבוד למערכת  . אני 

 

 .כל שנה של הבחירות  :הנרי אלושמר 

 

בא . ברוך השם. כן? רצית לשמוע. נכון. אל תדאג  :מר פטר וייס

 . יושקע ביישובים, כסף

 

 . כבר לא יקרה כלום 7314-ב. 7310-ב  :רי אלושהנמר 

 

. אל תדאג, אני אהיה פה. '14-וגם ב' 10-גם ב, לא  :מר פטר וייס

 . אני יודע, כואב לך

 

אי . אני שמח, ממש לא. פטר, אני שמח. חס וחלילה  :הנרי אלושמר 

. אני שמח שיהיו מדרכות בעזריה ואני שמח שיהיו. כל שנה בחירות, אומר ..

 . יץ ובכל המקומותביצ

 

אתה ועצמון ואבי תקיימו . אני יודע שזה כואב לך  :מר פטר וייס

 .ישיבות כל הזמן

 

 . כל שנה בחירות אני רוצה. אני שמח, לא  :הנרי אלושמר 
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, אתם תקלקלו. תמשיכו לנסות לקלקל, תקיימו  :מר פטר וייס

 . אנחנו נבנה

 

 . ה בחירותאני רוצה כל שנ, אני אומר  :הנרי אלושמר 

 

שנים  4-7-שיבוא פה אחד שיגיד שב. בסדר גמור  :מר פטר וייס

 . אחד שיבוא. רים ביישוב"האחרונות לא היו פה מלא תב

 

 . היו  :הנרי אלושמר 

 

 ?שנים 7-והיו בחירות כל ה  :מר פטר וייס

 

ב  :הנרי אלושמר   . יותר 13פי  7310-אבל 

 

 .זה כואב לך, ני יודעא. למזלנו יש כסף יותר  :מר פטר וייס

 

 . אני אמרתי טוב  :הנרי אלושמר 

 

 .אז תמשיך, לא, אה? הגעת לסיפוק  :מר פטר וייס

 

שנחביא את כל הכסף , אני לא הבנתי מה הנרי מציע  :מר תמיר ארז

 ?ולא נשקיע ביישוב

 

וגם מגרש כדורגל , אני אמרתי להשקיע כל שנה, לא  :הנרי אלושמר 
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האלה היה ₪ מיליון  73-אני אומר שגם מגרש כדורגל ב .במועצה אזורית גזר

 . יכול להיות

 

 . אתה אומר להשקיע את מה שאין  :מר תמיר ארז

 

 . אני אומר להשקיע מה שיש  :הנרי אלושמר 

 

, תשתוק עכשיו, הנרי. תמשיך? יש לך עוד מה להגיד  :מר פטר וייס

 .דיברת מספיק

 

 . רים באמת כדי להקניטאני לא אומר את הדב  :מר עצמון יניב

 

יש . תאמין לי, אני לא צריך ממך אישור לניהול תקין  :מר פטר וייס

 . לי את זה

 

 ?מה דיברתי. רגע אחד  :מר עצמון יניב

 

 . כי אתה מחפש בפינצטה, לא  :מר פטר וייס

 

 . אני לא מחפש  :מר עצמון יניב

 

אתה לא צריך . אתה תשתוק. הוא יודע לדבר לבד :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 

 . הוא ידוע להגיד יפה מאוד, שב בשקט .לראש המועצה, להגיד לו מה לעשות

 

 . אתה עושה צחוק מהכל  :מר פטר וייס
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וקח את זה לאן שאתה , פטר, מה שאני רוצה לומר  :מר עצמון יניב

בשנים שהיתה מצוקה תקציבית למועצה באת למועצה וביקשת להקטין  –רוצה 

 , 43%-ת ביישובים מאת ההשתתפו

 

בוא תראה מה , באמת? שנה 10אתה מדבר על   :מר פטר וייס

מה אתה עוד פעם . תסתכל מה נשפך בחינוך? אתה מדבר. השתנה מאז

כל עוד שאני פה לא ? 43%אתה מכין את הבחירות שאתה רוצה ? הדמגוגיה שלך

 .אותיואתה יכול לצטט . לא יהיה, ₪מיליון  133גם אם יבוא . 43%יהיה 

 

 ?₪ 10-ו 16-למה צריך להעלות ל? למה לא  :מר עצמון יניב

 

המועצה רוצה . ככה המועצה רוצה. ככה אני רוצה  :מר פטר וייס

 . שיהיה לה כסף לחלק ליישובים

 

ולא במקום זה להחזיר ולהעלות את האחוזים   :מר עצמון יניב

 ? שמחזירים לוועדים

 

לא רוצה לשמוע . נגמר לך. התודה רב, שמעתי אותך  :מר פטר וייס

 . אותך

 

 . לא נגמר  :מר עצמון יניב

 

הגעת . מספיק. אני לא חייב לתת לך לדבר. נגמר  :מר פטר וייס

אני , תודה רבה? מי נגד? ח הכספי"מי בעד אישור הדו. תודה רבה? לסיפוק
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 . וטוב שאתה נגד, מודה לך

 

החצי שנתי הסקור ח "את הדו( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .של משרד הפנים( 4214' חציון א)

 

 . אני רוצה להגיד עוד משהו  :הנרי אלושמר 

 

 . לא רוצה לשמוע  :מר פטר וייס

 

אני לא הצבעתי בחיים נגד . אני גם יודע לצעוק, פטר  :הנרי אלושמר 

 . ר"ר קיבל תב"כל יישוב שביקש תב. ר"תב

 

 . נעולההישיבה הזאת , חברים  :מר פטר וייס

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 ל המועצה"מנכ       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 

 .770-ו 777' פרוטוקולי מליאה מסאישור  .7

 

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

 

 .545' פרוטוקול מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : ההחלט

 

 .רים"אישור תב .0

 

ר "רים בסדר היום תב"להוסיף לסעיף התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .ציוד וריהוט למועדון פיס במצליח -₪  52,222ס "ע
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- :רים כדלהלן"את התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 2/02/22  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .ב

' מס

 ר"תב

 מקור  סכום               נושא

 מימון

 הבהרות

 ₪ 173,333 סרני נצר ישובית תוכנית 
  

 משרד
  החקלאות

 

 השתתפות
63% 

 בתכנון
  ישובי

 ₪ 03,333 ועזריה ם"רמב יד גישה כביש תכנון 
17,075 ₪ 
47,075 

 משרד
 התחבורה

 קרנות
 הרשות

 

 ₪ 703,333 תאורה+  מדרכה חיהפת פדיה  גישה כביש 
173,333 ₪ 
433,333 ₪ 

 

 משרד
 התחבורה

 קרנות
 הרשות

 

 מוסדות בקרבת  רגל להולכי תשתיות ליקויי הסרת  תוכנית 
  חינוך

40,333 ₪ 
73,751 ₪ 
60,751 ₪ 

 

 הרשות
 הלאומית
 לבטיחות

 בדרכים
 קרנות

 הרשות

 

  
 הדתות משרד ,64 7317 לשנת מקוואות שיפוץ

64,736 ₪ 
 

 משרד
 הדתות

 

 073,333₪ הרצוג תיכון ס"ביה הקפיות תשתיות השלמת  
473,333 ₪ 
033,333 ₪ 

 קרנות
 הרשות

 חינוך

 

 
 

 ₪ 173,333  בשיפוצים השתתפות -  ישרש מושב כנסת בית
 

 קרנות
 הרשות

 

 
 

 ₪ 173,333 בשיפוצים השתתפות – פדיה מושב כנסת בית
 

 קרנות
 הרשות

 

 רשות ₪ 133,333  יציץ ובמושב פתחיה במושב לרג להולכי גשר ביצוע 
 ניקוז

 

 
 

 

 ₪ 173,333  איילון נוף/  בשעלבים ביטחון דרך שידרוג
 

 משרד
 הביטחון
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 2/02/22 – כספים ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 יבילות כיתות 0 265
  גוונים ס"ביה

443,333 ₪ 
153,333 ₪ 
613,333 ₪ 

 

  הרשות קרנות
 הרשות קרנות

  אושר
 תוספת

 כיתה תוספת
 צמצום – יבילה

 ילדים כמות
 בכיתה

 ₪ 771,133 יוחנן גני נוער מועדון 551
771,133 – ₪ 
771,133 ₪ 

50,754₪ 
077,333 ₪ 
771,133 ₪ 

1,771,454₪ 
 

 בעלים השתתפות
  בעלים.ה ביטול
 יסהפ מפעל
 הפיס מפעל

 מאושר
 מתברים הכנסות
   ישוביים

 מימון עדכון
 בסך תוספת

50,754 ₪ 
 הפיס מפעל

 ביטול וכן
 השתתפות

 עצמית

 
 

275 
 

 ספורט אולם בניית
 שעלבים  חינוך קרית

77,333 ₪ 
 

 תוספת  הרשות קרנות
 שירותים
 ומחסן

266 
 ומדרכות כבישים

 סתריה מושב

133,333 ₪ 
133,333 ₪ 
733,333 ₪ 

 

 הפנים משרד
 בעלים השתתפות

 
 

 שם שינוי
 – ר"התב

 תאורת שידרוג
 רחובות

 של באלמנטים
 בחשמל חסכון

452 
 פיס מועדון הקמת
 מצליח במושב לנוער

 

757,333 ₪ 
533,333 ₪ 

1,757,333 ₪ 
73,333 ₪ 

1,077,333 ₪ 
 
 
 

 

 הפיס מפעל
  הרשות קרנות

 
 
 
 
 
 

 

 אושר
 ושרא
 

 מפעל תוספת
 ריהוט הפיס
 וציוד

 
 

 
 
 

521 
 
 

 

 
 השן בריאות

 
71,300 ₪  

 
  473 ר"תב

 ר"תב הגדלת
 ח"ש 71,300

 ר"מתב העברה)
 ביטול תוך( 473

 473 ר"תב
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   השן בריאות 242

 ר"התב סגירת
 העברת

 התקבול
 ממשרד

 הבריאות
 001 ר"לתב
 נעשתה שבו

 הפעילות
 

 .7310אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .4

 

 .7310דים מקומיים לשנת אישור תקציבי וע .7

 

 צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאיהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .ר מגורים"למ₪  12.55ס "ע 4215לשנת 

 

צו המיסים לוועד את  (נמנעים 4, נגד 4)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

ההחלטה מותנית . ר מגורים"למ₪  12ס "ע 4215לשנת מקומי בית עוזיאל 

  .ר משרד הפניםבאישו

 

לשנת צו המיסים לוועד מקומי גני יוחנן את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.24ס "ע 4215

 

 4215צו המיסים לוועד מקומי ישרש לשנת את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  14.74ס "ע

 

ס "ע 4215נת תקציב ועד מקומי ישרש לשהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

ולהסמיך הישוב לבצע  ₪ 472,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 1,155,222
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 . י התקציב"הנושאים עפ

 

 4215תקציב ועד מקומי כפר בילו לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

ולהסמיך הישוב לבצע  ₪ 221,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 5,452,161ס "ע

 . י התקציב"הנושאים עפ

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר את  (נגד 5)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

לעניין סך ההחלטה . בלבד ר מגורים"למלגביה ₪  14.52ס "ע 4215בילו לשנת 

 .מותנית באישור משרד הפניםהגביה 

 

נון לשנת -צו המיסים לוועד מקומי כפר בןאת  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.25ס "ע 4215

 

צו המיסים לוועד מקומי כפר את ( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.26ס "ע 4215שמואל לשנת 

 

תקציב ועד מקומי כפר שמואל את ( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .י התקציב"הנושאים עפולהסמיך הישוב לבצע  ₪ 1,274,222ס "ע 4215לשנת 

 

צו המיסים לוועד מקומי כרמי יוסף לשנת את פה אחד לט לאשר הוח: החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.42ס "ע 4215

 

 4215תקציב ועד מקומי כרמי יוסף לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .י התקציב"ולהסמיך הישוב לבצע הנושאים עפ ₪ 1,217,757ס "ע
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י מצליח לשנת צו המיסים לוועד מקומאת פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  11.15ס "ע 4215

 

ס "ע 4215תקציב ועד מקומי מצליח לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

ולהסמיך את הישוב לבצע  ₪ 422,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 1,117,222

 .י התקציב"הנושאים עפ

 

ן צו המיסים לוועד מקומי משמר אילואת פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  14.65ס "ע 4215לשנת 

 

צו המיסים לוועד מקומי משמר את ( נגד 5)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . מותנה באישור משרד הפנים, ר מגורים"למ₪  16.57ס "ע 4215דוד לשנת 

 

צו המיסים לוועד מקומי נוף את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  15.22ס "ע 4215אילון לשנת 

 

תקציב ועד מקומי נוף אילון את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

י "ולהסמיך את הישוב לבצע הנושאים עפ ₪ 4,221,222ס "ע 4215לשנת 

 .התקציב

 

תקציב ועד מקומי קיבוץ נען את ( נמנע 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .י התקציב"ולהסמיך הישוב לבצע הנושאים עפ ₪ 2,666,222ס "ע 4215לשנת 
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צו המיסים לוועד מקומי סתריה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.21ס "ע 4215

 

 

 4215צו המיסים לוועד מקומי פדיה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 . ר מגורים"למ₪  12.42ס "ע

 

ו המיסים לוועד מקומי פתחיה לשנת צאת פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .ההחלטה מותנית באישור משרד הפנים. ר מגורים"למ₪  11.5ס "ע 4215

 

ס "ע 4215תקציב ועד מקומי פתחיה לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

ולהסמיך את הישוב לבצע  ₪ 452,222ס "כולל תקציב שמירה ע, ₪ 124,222

 .י התקציב"הנושאים עפ

 

צו המיסים לוועד מקומי שעלבים לשנת את פה אחד ט לאשר הוחל: החלטה

  .מותנה באישור משרד הפנים, ר מגורים"למ₪  11.41ס "ע 4215

  

 4215תקציב ועד מקומי שעלבים לשנת את פה אחד הוחלט לאשר : החלטה

 .י התקציב"ולהסמיך הישוב לבצע הנושאים עפ ₪ 1,254,222ס "ע

 

 . ונאי לאספקת מים לישובהסמכת הוועד המקומי בית חשמ .6

 

הוועד המקומי בית חשמונאי לאספקת להסמיך את הוחלט פה אחד : החלטה

 .עם כל המשתמע מאספקת המים לישוב, מים לישוב
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 .של משרד הפנים( 7317' חציון א)ח חצי שנתי סקור "אישור דו .5

 

ח החצי שנתי הסקור "את הדו( נגד 1)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .של משרד הפנים( 4214' יון אחצ)


