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 גזרמועצה אזורית 
 513מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 4.8.0231, ג"עתש באב "חכ, ראשוןמיום 
         

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

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

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר 
 ועצהחבר מ -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  יואב אייזנברגמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
 חבר מועצה -  עצמון יניבמר 
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר 
 חבר מועצה - יוסף אברמוביץ )אברשה(מר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  הנרי אלושמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

  
 חבר מועצה -   יהוא פלגמר   :חסרים
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    

 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   דן שושנימר 
 חבר מועצה -  אמיר תוארמר 
 חבר מועצה -  מתניהו אנגלמןמר 
 מועצהחבר  -  בצלאל בוכריסמר 
 חברת מועצה -  רותי גליקמןגב' 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 
  

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - אמירה מוסקוביץ' גב'    
 המועצה מנ' לשכת ראש -  אילנה גורניגב'    

 



 מועצה אזורית גזר
 5302.804, ראשוןמיום , 135מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 3 
 

   על סדר היום:

  מידע. .1

 .703אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 אישור תב"רים. .0

 .7310אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .4

 אישור גביית מיסי ועד מקומי למשמר דוד. .7

 אישרור מינוי ועדת בחירות. .6

 .7317אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מועצה אזורית גזר
 5302.804, ראשוןמיום , 135מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 4 
 

 מידע. .1

 

וייס  . 701ישיבת מליאה מס'   :מר פטר 

של חבר המועצה ראובן ביטן  בשם חברי המועצה אני מבקש להשתתף בצערו( 1

 על מות אחיו. 

יהיו משרדי המועצה סגורים  17-ועד ה 1111חופשה מרוכזת: בין התאריכים ( 7

 ולא תתקיים קבלת קהל עקב יציאת עובדי המועצה לחופשה מרוכזת.

, יתקיים 14:03, כ"ב באלול, שעה 7111-רמת כוסית לראש השנה: בה( 0

במועצה טקס הרמת כוסית לכבוד השנה הבאה עלינו לטובה. כל חברי המליאה 

 כמובן מוזמנים.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ד: בימים אלה נמצאת המועצה בעיצומן של ( 4

פוץ, בהכנת לפתיחת שנת הלימודים תשע"ד, בבינוי, בשי ההכנות האחרונות

כוח אדם, במוכנות מוסדות החינוך וגני הילדים הקיימים והחדשים ובהיערכות 

מסגרות החינוך הבלתי פורמאליות. כבכל שנה, בישיבת המליאה הבאה תקבלו 

 סקירה נרחבת בנושא ממנהל מחלקת החינוך.

הרשויות המובילות  17-מדד בטיחות בדרכים: המועצה נבחרה לאחת מ( 7

הבטיחות בדרכים עפ"י מדד הנתונים שפרסמה הרשות הלאומית בארץ במדד 

קבוצות קריטריונים: נתוני  0לבטיחות בדרכים. המדד כלל בדיקה של 

התאונות בשטח ברשות ביחס לכמות האוכלוסייה, קידום הבטיחות בדרכים 

במוסדות חינוך וביישובים וניצול התקציבים ומימוש תכניות העבודה בנושא. 

 ל העוסקים במלאכה.אני מודה לכ

שילוב מתקני משחקים במועצה: המועצה בשיתוף עם ועדי היישובים סיימה ( 6

פרויקט שדרוג רב היקף של מתקני המשחקים ביישובי המועצה והתאמתם 

 , לתקן הישראלי עפ"י הוראות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה. כמו כן

יאום עם ועדי מיסדה המועצה נוהל תחזוקה למתקני המשחקים, גם בת
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 היישובים. 

בריכת שחייה למגזר הדתי: בשעה טובה נחנכה בנוף איילון בריכת שחייה ( 5

דונם והוא  7על פני  המותאמת לצרכי הציבור הדתי במועצה. המתחם משתרע

וכלל בריכת שחייה חצי אולימפית ובריכת פעוטות. לצערי, את הבריכה השנייה 

קווה שבזמן הקרוב נוכל גם לצאת לעבודות הצליחו לעכב לנו זמן יקר, ואני מ

 בבית חשמונאי. עד כאן.

 

 אני חושב שהיו הרבה... צריך להגיד מילה טובה.   :מר תמיר ארז

 

 .703אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

, יש הערות? מי 703אישור פרוטוקול מליאה מס'   :מר פטר וייס

  בעד?

 

 .132מליאה מס' פרוטוקול : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 אישור תב"רים. .0

 

₪  137,633 –. מענק משרד החינוך תב"רים 0יש לנו   :מר דוד גמליאל

עבור אופק חדש אזורי בי"ס הרצוג. תב"ר שני סימון כבישים והתקני בטיחות 

₪  70,033-מענק משרד התחבורה ו₪  74,016שכולל ₪,  55,674 – 7310-ל

ון תב"ר קיים, הקטנת מענק משרד הביטחון עדכ –קרנות הרשות. תב"ר שלישי 

 ₪.  147,371כך שהתב"ר יעמוד על ₪,  4,757 –בשדרוג דרך ביטחון בשעלבים 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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 שאלה.   :הנרי אלושמר 

 

 מי נגד?  :מר פטר וייס

 

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

 102/70/  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 אזורי חדש אופק 5
 גזר הרצוג ש"ע

137,633 ₪ 
 
 

  החינוך משרד

0 
 

 כבישים סימון
 בטיחות והתקני

7310 

74,016 ₪  
70,031 ₪  
55,674 ₪  

 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

 102/70/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב כוןעד. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ביטחון דרך שידרוג 493
 איילון נוף בשעלבים

 אושר- ₪ 173,333 
 הקטנה- ₪ 4,757

147,371 ₪ 
 

  הבטחון משרד

 

שאלה, דוד. התב"רים זה מליאת המועצה מאשרת   :הנרי אלושמר 

 אותם?

 

 כן.   :מר דוד גמליאל
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 אז למה אף פעם לא מזמינים את חברי המועצה  :הנרי אלושמר 

לגזור את הסרט? אנחנו רק מאשרים את התב"רים? רק ראש המועצה הולך 

 לחתוך סרטים? 

 

 הלאה.   :מר פטר וייס

 

 והסגן? למה אותנו לא מזמינים, סליחה?   :הנרי אלושמר 

 

 תמשיך הלאה.   :מר פטר וייס

 

אלה, לא הלאה. היום לא יהיה הלאה, פטר. פטר, ש  :הנרי אלושמר 

היום נגמרו ה'הלאה' ו'סע', זה נגמר. אני שואל שאלה. אנחנו חברי המועצה, 

אנחנו יושבים פה בהתנדבות באים, ואתה והמנכ"ל והגזבר חותכים את 

 הסרטים. 

 

 זה יהיה.  7314-מ  :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

 אתה רוצה לקחת את הקרדיט?  :מר פטר וייס

 

לא, אני לא רוצה אני. אני רוצה תמיר, אני רוצה   :הנרי אלושמר 

 של בית חשמונאי. לא אני, עזוב אותי. אנשים 

 

 .7310אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .4

 

כפי שאתם יודעים, במשמר דוד התפטר הוועד   :מר דוד גמליאל
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 המקומי ומונה ועד מקומי חדש. 

 

 התחלף?  עוד פעם פעם  :הנרי אלושמר 

 

לא ידענו. בקושי אנחנו יודעים מה קורה בחצר של   :מר עצמון יניב

  פטר.

 

בהיקף של  הכלליםעפ"י היישוב הגיש תקציב   :מר דוד גמליאל

מתוך ₪,  13.36למטר. במקביל הגיש צו מיסים על ₪  7.30על בסיס ₪  156,377

פנים ומשרד כוונה שאנחנו נאשר את זה, כמובן, באישור מותנה של משרד ה

, שהוא ינסה בהליך חריג האוצר. יש לנו התחייבות קודמת של המנכ"ל הקודם

ועל כן אתם ₪,  7.30בשלב זה האישור הפורמאלי הוא ₪.  13.36לאשר להם 

מתבקשים לאשר את תקציבם ולהסמיך אותם לעבוד עפ"י הנושאים שקשורים 

 בתקציב. 

 

 ₪? 7לפי תקציב של אבל איך הם יכולים לעבוד   :גב' מאיה הימן

 

יש בעיה בעניין הזה, הם עשו את התקציב בצורה   :מר דוד גמליאל

 מאוד מצומצמת. 

 

 הכל בהתנדבות.  :מר פטר וייס

 

 חודשים, הם לא ייכנסו לגירעון. 7נשאר להם עוד   :מר דוד גמליאל

 

 נתחיל לקבל תביעות על כלי רכב בכניסה כניסה. :מר יוסף אברמוביץ )אברשה(
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 זה של מע"צ, דרך אגב.   :ר פטר וייסמ

 

זה יופי להגיד זה מע"צ, אבל מי אחראי? המועצה  :מר יוסף אברמוביץ )אברשה(

  תקבל את התביעה.

 

 השבוע היה בנען... חדש.   :הנרי אלושמר 

 

 מי גזר את הסרט?    :???

 

 לא אני.   :הנרי אלושמר 

 

 זמינו אותי. אני הייתי בנען, גזרתי גם. ה  :מר אבי אביטל

 

 מע"צ עשתה. במשמר דוד לא עושים.   :הנרי אלושמר 

 

 אבי היה, גזר סרט.   :מר דוד גמליאל

 

 לא הזמינו אותו, הוא הגיע.   :הנרי אלושמר 

 

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

 

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

באישור שר  0253למ"ר מגורים וכן אישור מותנה לשנת ₪  1.23ע"ס  0253

 למ"ר מגורים. 52.21הפנים ושר האוצר על פי 
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 0253לשנת משמר דוד ומי תקציב ועד מקאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 521,201ע"ס 

 

 אישור גביית מיסי ועד מקומי למשמר דוד. .7

 

שהמועצה תגבה את  לאשר במקבילאנחנו מבקשים   :מר דוד גמליאל

המיסים המוניציפליים עבור הוועד המקומי במשמר דוד ותעביר להם את הכסף 

יישובים במועצה  5עפ"י ההסדרים הקיימים במועצה. אנחנו גובים כבר עבור 

 החודשים הקרובים.  7-בשיטה הזאת, מבקשים לאשר גם את היישוב הזה ל

 

 הם משלמים יותר?   :שי אגמוןמר 

 

 ₪.  7.30  :מר דוד גמליאל

 

 5%-יורד למועצה, נכון? בוא ניתן להם את ה 5%  :הנרי אלושמר 

₪  7-ה .5%, שהמועצה לא תגבה מהם 5%-האלה. אני מציע שניתן להם את ה

 , הם יישארו בלי כלום. 5%האלה פחות 

 

 -מי בעד אישור לגביית מיסים ועד מקומי  :מר פטר וייס

 

-שהמועצה גובה, ב 5%-, במקום לתת להם את הרגע  :הנרי אלושמר 

 חודשים האלה לא נגבה מהם.  7

 

אסור. זה עניין עקרוני. אני יודע שאתה רוצה להיות   :מר פטר וייס
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 -נחמד עכשיו

 

אני לא רוצה להיות נחמד, אתה הנחמד, אתה חותך   :הנרי אלושמר 

 את הסרטים. אני, עזוב אותי. אתה גוזר. 

 

אני מבקש לאשר את גביית מיסי ועד מקומי למשמר   :מר פטר וייס

 דוד. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 

 הנרי, לא הצבעת.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 מה אכפת לך מה אני עושה?  :הנרי אלושמר 

 

 לפרוטוקול רק.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 תעשה מה שאתה רוצה.   :הנרי אלושמר 

 

לן: מועצה אזורית גזר תגבה את המיסים כלה: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

המוניציפליים עבור הוועד המקומי משמר דוד ותעביר לוועד את הכסף עפ"י 

 ההסדרים הקיימים במועצה.

 

 אישרור מינוי ועדת בחירות. .6

 

ע"י חברי המליאה,  בהמשך לישיבת ההנהלה ואישור  :מר פטר וייס

 –י מבקש לאשר את החברים אישור טלפוני עפ"י אישור של משרד הפנים, אנ

יו"ר משה דוקטורי )עזריה(, חיים כהן )בית חשמונאי(, תמר אלירז )כפר 
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 שמואל(, עופר שוייצר )נוף אילון( ויעקב קסר )קיבוץ חולדה(. מי בעד לאשר? 

 

האם אפשר להציע לשנות את ההרכב בבנאדם אחד   :מר אבנר בן משה

 לבחירה הזאת?  לפחות על מנת למנוע את התפיסה שהיתה עד

 

זאת הרשימה שהועברה כבר ואני מבקש לאשר   :מר פטר וייס

 מי בעד? אותה. 

 

 המליאה היא שצריכה לבחור את האנשים.   :מר אבנר בן משה

 

 -פטר, אם אתה רוצה לנפנף  :מר עצמון יניב

 

 אתה יכול לתת עכשיו נאום, אנחנו נשמע אותו.   :מר פטר וייס

 

ן, אני נותן נאומים לפרוטוקול, כי יש סוף סוף מי נכו  :מר עצמון יניב

קודם כל, לגבי שקורא אותם וגם מטלפן אליי ואומר לי שהדברים נכוכים. 

עם כל הכבוד  חוקיות המשאל הטלפוני. אני חושב שהדבר הזה איננו חוקי.

 -למשרד הפנים

 

לא ראינו שום יש אישור בכלל של משרד הפנים?   :מר אבי אביטל

 בר כזה.אישור לד

 

לא ראיתי שיש אישור, ואני לא חושב שמשרד הפנים   :מר עצמון יניב

שעוקפות את הוראות החוק ולאפשר. אנחנו משך שנים  יכול לתת הוראות שעה

מבקשים שהמועצה תקבע לעצמה את סדרי עבודתה. אילו המועצה היתה 
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יא קובעת לעצמה את סדרי עבודתה, היתה יכולה לקבוע שבמקרים דחופים ה

רשאית לקבל החלטה על דרך של משאל טלפוני בין חברי המועצה. אבל היא לא 

עשתה את הדבר הזה, והיות והיא לא עשתה את הדבר הזה אז אין נוהל כזה 

חלטות על דרך של משאל טלפוני בין החברים, שמסמיך את המועצה לקבל ה

ולכן, עם כל הכבוד למשרד הפנים, זה לא עפ"י הוראות החוק ולא עפ"י 

 הוראות התקנות, והאישור הזה כמוהו כאין וכאפס. 

הלוא אנחנו גוף שאמור גם להביע דעה, לא  דבר שני, מה זה ההנחתה הזאת?

באים למנות ועדת בחירות רק לקבל הנחתות. אז אני לתומי סברתי שכאשר 

שואלים את חברי המועצה אם יש למישהו הצעות, אם הוא חושב שמישהו 

מתאים להיות בוועדה, לא מתאים להיות בוועדה. אני לתומי סברתי, היות 

ואני לא מתמודד לרשות המועצה אני יכול להרשות לעצמי לומר את זה, שצריך 

וגלויים, שיהיה לו גם נציג לתת לפחות לכל מועמד, כשהמועמדים כבר ידו עים 

בוועדת הבחירות ולא רק למי שחפצים ביקרו. אני חשבתי שמי שנושא 

, מסגרת ועדת חוץ לארץ או ועדת 7333בתפקידים במועצה מסגרת שותפות 

ערים תאומות או אחרים כאלה, לא צריכים להיות בוועדת הבחירות, יש להם 

צריך היה להביא, לקיים דיון, ויות, איזה נגיעה כזאת או אחרת. יש פה הסתייג

שם. אנחנו רואים שאפילו מינויים כמו הנגיד, יש לאנשים מה -לעבור שם

להגיד. אז באים, מביאים את השמות, שואלים את האנשים או שולחים. לא, 

 עם כל הכבוד. 

 

 שמע, איזה כבוד, כמו הנגיד.   :מר פטר וייס

 

ן אני אומר, הנוהל הזה, מעבר כן, עד לנגיד. אז לכ  :מר עצמון יניב

לזה שהוא מצביע על זלזול בחוק, הוא מצביע בראש ובראשונה על זלזול 

מתמשך בחברי המועצה. לא סופרים אותנו. ואני בכוונה אומר לא סופרים 
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, כי אני לא מוציא את עצמי מהכלל.  'לא סופרים אתכם' אני מרגיש אותנו לא 

יודעים בתוך הכלל. ואני חוזר ואומר את זה  משך שנים, שחברי המועצה לא 

לשמור על כבודם. לא יודעים לקחת את מה שמגיע להם. לא יודעים לתת ביטוי 

לעצמאות שלהם ולחשיבה העצמאית שלהם. ככה זה הולך משך כל השנים, וזה 

חורה לי מאוד שאנחנו משך פעם אחר פעם אחר פעם כופפים את ראשינו 

ים כמובנים מאליהם, ואין לנו זכות דעה, ומרכינים אותו ומקבלים את הדבר

ואין לנו זכות להביע דעה, ואין לנו זכות שדעתנו תישמע, וכך זה הולך שנה 

אני מאוד מצטער על זה שזה המצב. עכשיו שמעו אותי לפרוטוקול, אחר שנה. 

 ועכשיו תהיה הצבעה. 

 

אם זה לא חוקי, אז צריך להגיש תלונה נגד משרד   :מר יוסי כחלון

 פנים. ה

 

.  :מר עצמון יניב  נכון

 

 אז תגיש עתירה, עצמון, זכותך.  :מר פטר וייס

 

 לא, אתה מבין? תגיש עתירה, תשלם אגרה.   :מר עצמון יניב

 

בסדר, מיצינו, שמענו אותך. תופיע בפייסבוק, הכל   :מר פטר וייס

 בסדר. 

 

אני רוצה להוסיף, עצמון, למה שאתה אמרת. אתה   :מר אבי אביטל

צודק בכל מה שאמרת, אבל זה גם מראה על פחד. אם הוא לא היה מפחד הוא 

היה שם גם אנשים אחרים, אבל הוא חייב שזה יהיה אנשים שלו כנראה. זה 
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 קצת מראה על פחד. 

 

וזה  פטר, אני בהנהלה הצבעתי בעד האנשים האלה  :הנרי אלושמר 

כאן ולהנמיך את ממש לא משנה. אבל בשביל באמת קצת להוריד את הרוחות 

 ? 0, למה שלא יקבל כל מתמודד לפחות נציג אחד ואתה תקבל האש

 

אני מאוד מודה לך על הרעיון. אני מבקש לאשר את   :מר פטר וייס

 . הרשימה

 

 למה, פה זה מקום דמוקרטי? בחייך.     :???

 

מי בעד אישור הרשימה הזאת? כי ממילא זה הגיע   :מר פטר וייס

 למשרד הפנים. 

 

 ממילא לא סופרים אתכם.  :מר עצמון יניב

 

 מי נמנע?   :מר פטר וייס

 

 מי נגד?     :???

 

 נגד. מצוין, זה דמוקרטיה.  0תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

את מינוי ועדת הבחירות כלהלן: נגד(  3ברוב קולות )ר ר: הוחלט לאשהחלטה

ר אלירז )כפר משה דוקטורי )עזריה(, חיים כהן )בית חשמונאי(, תמ –יו"ר 

 שמואל(, עופר שוייצר )נוף אילון( ויעקב קסר )קיבוץ חולדה(. 
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איך היתה המשלחת בחוץ לארץ, פטר.  לא סיפרת לנו  :הנרי אלושמר 

 במידע. 

 

.  :מר עצמון יניב , זה סעיף 'מעידה'  זה לא היה בסעיף 'מידע'

 

לא הבנתי, עצמון. המשלחת לחו"ל, לא קיבלנו   :הנרי אלושמר 

 ידע. למה? מ

 

.   :מר עצמון יניב  'מעידה'

 

 למה באמת אין? תמיר, יו"ר ועדת ביקורת.   :מר פטר וייס

 

 רגע, פטר, המשלחת מחוץ לארץ חזרה?  :הנרי אלושמר 

 

 אין תגובה.   :מר פטר וייס

 

ו   :הנרי אלושמר  זעפרני חזר, הוא פה. רק קריטריונים, פטר, תגיד לנ

 רק. 

 

 ר, סע. תמי  :מר פטר וייס

 

 איך אתה בוחר אותם?   :הנרי אלושמר 

 

 .7317אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .5
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ועדת ביקורת התכנסה, הדו"ח אצלכם. אם למישהו   :מר תמיר ארז

חסר את הדו"ח תגידו, יצלמו לכם. בבקשה, מסומן בצבעים. החלק העליון זה 

ליקויים. אני רוצה להגיד והחלק השני זה מעקב אחרי תיקון  הערות הביקורת

תודה לחברי הוועדה, לויקטור חמני וליהודה גבאי, שבאים לכל הישיבות 

ומשתתפים בדיונים, ומנהלי המחלקות יוסי הרשקוביץ ומזל דמארי, 

שמתעסקים עם רישוי העסקים, שמתעסקים עם הגבייה, עם הרישום, וכל 

ת כל מה שמוטל ההערות של הביקורת ושל המבקרת באסיפה הבאה עושים א

, אני , זה לא קל, המלאכה שלהם לא קלה, המשרד של יוסי מצומצםעליהם

מקווה שהוא יעבור למבנה החדש בשעה טובה, הם יוכלו לקבל את האנשים, 

את כל הלקוחות שלנו בצורה יותר מסודרת. אני רוצה להגיד תודה לאמירה, 

, זה בישיבה שהשתתפה מאחורה בהערות המבקר וגם עשתה ביקורת מלווה

 הבאה. אני רוצה להגיד תודה לדוד גמליאל ולשרה ברוש.

 

 תפסיק עם התודות, תגיע למה קורה בדו"ח.   :הנרי אלושמר 

 

 לא להפריע.  :מר פטר וייס

 

שעשו עבודה בדו"ח  תודה לדוד גמליאל ולשרה ברוש  :מר תמיר ארז

ומגיע  נייה,הכספים המסודר והיפה, שהוא כבר לא שנה ראשונה ולא שנה ש

להם כל הכבוד על זה. למנכ"ל המועצה אריאל הילדהיימר ולגלי שמלווה אותנו 

בישיבות, מתאמת, בודקת, מארגנת, ודואגים שכל המחלקות יעבדו בצורה 

מסודרת. ואחרון חביב אני רוצה להגיד תודה ליו"ר המועצה, לפטר, שעושה 

נחנו יכולים פה במועצה ככל יכולתו שהכל יעבוד בצורה נעימה ומסודרת, ושא

לעבוד ולתקן ליקויים בצורה של בני אדם אחד עם השני, להקשיב ולתקן 
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 ולהקשיב ולתקן ולשפר, הכל לטובת תושבי המועצה. 

כיוון שהנרי אמר שיש שאלות, אז הוא מוזמן לשאול שאלות אם הוא רוצה. 

 אני סיימתי.  הכל כתוב, דרך אגב.

 

ל  :הנרי אלושמר  תמיר. אני קראתי בממצאים שלך, לי יש שאלה 

 -אחרי כל התודות ותודה לחביב אחרון, מר פטר וייס וכולם

 

 זה עיקר הממצאים.  :מר אבי אביטל

 

בהתקשרות של שרון דן, אני רוצה שנפתח את זה   :הנרי אלושמר 

  קצת, מה בדקת?

 

 התקשרת אליי בטלפון ואמרת שתשאל.   :מר תמיר ארז

 

 ני עכשיו שואל. אז א  :הנרי אלושמר 

 

אז אני אומר, אני גם יודע איך עשו אותך, כי אמרת   :מר תמיר ארז

 לי בטלפון איך עשו אותך. אז הכל אני יודע.

 

, עם נכון. דרך אגב, פרט נוסע לגרמניה בשבוע הבא  :מר הנרי אלוש

 המשלחת. 

 

,  מה שאמרתי לאבי בטלפון ואמרתי לך  :מר תמיר ארז בטלפון

 -ו תקלה, פעלו לפי החוקים ולפי הכללים, ביצעו מכרזשבמועצה זיה
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 תקלה שמה?   :מר אבי אביטל

 

  רגע, אנחנו בדיון הזה עכשיו?  :מר עצמון יניב

 

 כן, של ועדת הביקורת של המועצה.   :הנרי אלושמר 

 

 לא, זה לא עכשיו, בישיבה הבאה.   :מר עצמון יניב

 

, התקשרות עם 1ן, בסעיף יש פה ממצאים שלו, עצמו  :הנרי אלושמר 

מול חברת שרון דן השקעות בע"מ.  7337-חברת שרון דן. המועצה התקשרה ב

לאחר בדיקה שעשה מנהל המחלקה, בה עלה כי החברה מציעה את המחירים 

, 7317הזולים ביותר באזור. המועצה מקבלת את ההערה, ומכל מקום, בשנת 

פומבי בנושא. אז אני שואל  עוד בטרם עריכת הביקורת, קיימה המועצה מכרז

שנים מכרז, ואם נתת לזה אישור,  5את היועץ המשפטי למועצה איך לא נערך 

 והאם חתמת על החוזה.

 

 לא, זה לישיבה הבאה.   :מר פטר וייס

 

 זה לא הנושא.   :מר תמיר ארז

 

 הממצאים שלך.   :הנרי אלושמר 

 

 גם שם זה מופיע.   :מר אבי אביטל

 

אתה שואל שאלה, תקרא טוב מה סדר היום, על מה   :מר תמיר ארז
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ת, המבקר ההדיונים. תקרא את הפרוטוקול המתאים. יש דו"ח ביקורת שביצע

אמירה, זה בישיבה הבאה. אתה רוצה לשאול על דו"ח המבקר של משרד הפנים 

זה הזמן. אני יכול לציין גם שמבקר הפנים היה צריך, אם אבי החבר שלך  –

יודע שגם המבקר של משרד הפניםהיה בא לישיבות   -ועדת מכרזים, הוא היה 

 

אתה יודע שהפסקתי לבוא ואתה יודע ממתי הפסקתי   :מר אבי אביטל

 לבוא. 

 

 יש לך אחריות גדולה למועצה.   :מר תמיר ארז

 

חברים, אין לי מה להגיע לשם.  5דאגתי שייכנסו, יש   :מר אבי אביטל

, כמו שהתקנון אומר, ולא בשתיים חוץ מזה, שהישיבות יהיו בשש בערב

 אנחנו לא צריכים לעזוב את העבודה שלנו בשביל להגיע לישיבות. בצהריים. 

 

 אבל איך בדקת את זה?   :הנרי אלושמר 

 

ממה שאת  0אני מגיע לישיבות, דרך אגב, לפחות פי   :מר אבי אביטל

בהנהלה,  המגיע. לפחות. אתה יושב בוועדת ביקורת, גיבור גדול. אני יושב

ועדה לתכנון ובנייה ובעוד הרבה ישיבות. גם למכרזים הייתי מגיע, וביקשתי 

 שיעשו את הישיבות בזמן, בשש בערב.

 

? דו"ח 7317שמענו. מי בעד אישור דו"ח כספי שנת   :מר פטר וייס

נגד? מי נמנע? תודה רבה.   מבוקר. מי 

 

פורט לשנת הדו"ח הכספי והדו"ח המ: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
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0250. 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 .703אישור פרוטוקול מליאה מס'  .7

 

 .132פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 ר תב"רים.אישו .0

 

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

 102/70/  כספים ועדת לאישור רים"תב

 חדשים רים"תב .ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 אזורי חדש אופק 5
 גזר הרצוג ש"ע

137,633 ₪ 
 
 

  החינוך משרד

0 
 

 כבישים סימון
 בטיחות והתקני

7310 

74,016 ₪  
70,031 ₪  
55,674 ₪  

 

 התחבורה משרד
 הרשות קרנות

 

 102/70/ – כספים ועדת לאישור רים"תב

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

 ביטחון דרך שידרוג 493
 איילון נוף בשעלבים

 אושר- ₪ 173,333 
 הקטנה- ₪ 4,757

147,371 ₪ 
 

  ןהבטחו משרד

 

 

 

 .7310אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .4



 מועצה אזורית גזר
 5302.804, ראשוןמיום , 135מליאה מן המניין מס' ישיבת 
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צו המיסים לוועד מקומי משמר דוד לשנת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

באישור שר  0253וכן אישור מותנה לשנת  למ"ר מגורים₪  1.23ע"ס  0253

 .למ"ר מגורים 52.21הפנים ושר האוצר על פי 

 

 0253לשנת משמר דוד ומי מק תקציב ועדאת פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 .₪ 521,201ע"ס 

 

 אישור גביית מיסי ועד מקומי למשמר דוד. .7

 

כלהלן: מועצה אזורית גזר תגבה את המיסים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

המוניציפליים עבור הוועד המקומי משמר דוד ותעביר לוועד את הכסף עפ"י 

 ההסדרים הקיימים במועצה.

 

 עדת בחירות.אישרור מינוי ו .6

 

נגד( את מינוי ועדת הבחירות כלהלן:  3ברוב קולות )ר ר: הוחלט לאשהחלטה

משה דוקטורי )עזריה(, חיים כהן )בית חשמונאי(, תמר אלירז )כפר  –יו"ר 

 שמואל(, עופר שוייצר )נוף אילון( ויעקב קסר )קיבוץ חולדה(. 

 

 .7317אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .5

 

הדו"ח הכספי והדו"ח המפורט לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

0250. 


