מועצה אזורית גזר

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 541
מיום ראשון ,כ"ה באייר התשע"ד25.5.2014 ,

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

-

הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס' 541
מיום ראשון  ,כ"ה באייר ה תש ע"ד 25.5.2014 ,

משתתפים:

מר פטר וייס
מר ישראל פרץ
מר יואל וינגרטן (ג'ינג'י) -
מר גרשון צחו ר צחנובר -
מר יוסי כחלון
גב' רותם בבנישתה
מר בן נזרי עמרם
מר ניסים מימון
מר משה סויסה
מר רפי וייס
מר אמתי עירם
מר יוסי אלוני
מר יובל אלון
מר משה כהן
מר יובל אנוך
מר תמיר ארז
מר רמי רוזן
מר חיים אלקובי
מר יוחנן יומטוביאן
מר רמי מיכאלה
מר יוסף (ג'ו) לוי
מר ישראל כהן
מר ויקטור חמני

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מ ועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

-

חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

-

מנכ"ל
יועמ"ש
גזבר
מבקרת המועצה

מיה היימן
ראובן ביטן
אלונה ביטן
יוסף וסרמן
כרמל טל
יהודה גבאי

חסרים :

גב'
מר
גב'
מר
גב'
מר

נוכחים:

מר אריאל הילדסהיימר
עו"ד חן סומך
מר דוד גמליאל
גב' ע מירה מוסקוביץ'
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

על סדר היום:
.1

מידע.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 540

.3

אישור תב"רים.

.4

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

.5

אישור תקציב לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

.6

אישור חברי ועדות ביקורת יישוביות (השלמות).

.7

בחירת חברי ועדות (השלמ ות).

.8

פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה עבור תקציבי מפעל הפיס לשנת - 2014
( . 2015תוספת לסדר היום).
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר פטר וייס :

ישיבה מספר  . 541יש לי בקשה להעלות לסדר היום.

פתיחת חשבון בנק עבור תקציבי מפעל הפיס לשנת . 2015 - 2014

מר אריאל הילדסהיימר  :זה נושא נו סף לסדר היום ,אז מי בעד?

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הוספת נושא פתיחת חשבון בנק עבור
תקציבי מפעל הפיס לשנת  2015 - 2014לסדר היום.

.1

מידע.

מר פטר וייס :

 ) 1מירוץ גזר .החודש נערך מירוץ גזר ה  12 -בו

השתתפו כ  1400 -רצים בשיתוף תלמידים בבתי הספר במועצה ואורח ים רבים.
מודה לאגף תרבות נוער וספורט ולכל העוסקים במלאכה.
 ) 2ביקור שר התיירות :בשבוע האחרון ביקר במועצה שר התיירות מר עוזי
לנדאו ,וצוות משרדו .השר קיבל סקירה אודות הנעשה בתחומי הפיתוח
והתיירות ,סייר במספר אתרים והתחייב לסייע למועצה ככל יכולתו .אני עוד
לא יודע מהן יכולותיו ,אבל הוא הבטיח את כל יכולתו.
 ) 3במהלך חודש יוני נציין במועצה את חודש הקריאה ושבוע הספר המסורתי.
במסגרת זו צפויים להיערך בספרייה האזורית פעילויות ,סדנאות ,מפגשים עם
סופרים ועוד .יצא פרסום נפרד בנושא .כולם מוזמנים .אני מודה לקרני מנהלת
הספ ריה וליתר העוסקים במלאכה.
חברים ,בקשר לאגרות ביוב וחוק השמירה ,הגזבר ייתן פה קצת אינפורמציה.
נתחיל מאגרות ביוב.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר דוד גמליאל :

אגרות ביוב .עד היום המועצה גבתה אגרות ביוב

במחיר קבוע מכל בית מגורים .רשות המים והביוב שינתה את שיטת החיוב לא
על פי מטרז' או סכום קבוע כפי שגבינו עד היום .רשות המים והביוב קבעה
לחייב לפי כמות מים נצרכים .לאחר הרבה עררים שהוגשו לרשות המים
ולחוסר היכולת שלנו לחייב לפי כמויות מים נצרכות מדי חודש בחודשו ,רשות
המים שינתה את החלטתה המקורית והחליטה לחייב כדלהלן :את ארבעת
חודשי החורף לח ייב על בסיס קריאות מסודרות שנקבל מספקי המים,
והקריאות האלה יהוו בסיס לחיוב בחודשי הקיץ .חודשי החורף הוגדרו
מנובמבר עד מרץ 90% .מהחיוב יחול בחודשי החורף .בחודשי הקיץ יחויבו ע"פ
הממוצע של הצריכות שנעשו במהלך ארבעת חודשי החורף ,וזה יהווה הבסיס
לחיוב בחודשי הק יץ .זאת אומרת זו הקלה מאוד משמעותית  ,בכל מקרה
הרשות תצטרך לקבל מדידות גם בחודשי הקיץ.

???:

אתה יכול לחזור על זה?

מר דוד גמליאל :

כן .חודשי החורף יחוייבו ב  90% -מכמות המים

הנצרכת בפועל בשעונים על פי קריאה מכל בית אב שצורך מים .חודשי הקיץ
יחוייבו על בסי ס הממוצע של הצריכה של ארבעת החודשים .זה יהווה בסיס
החיוב לגבי כל חודש קיץ .בגדול ,בנוסף להחלטה הזאת ,כל צרכן יכול להחליט
להתקין מד שפיעת שפכים אם הוא רוצה ,אם הוא חושב שכמויות המים שהוא
צורך הן גבוהות יחסית למים שנכנסים למערכת הביוב ,דהיינו ,הוא משקה
הרבה או עושה דברים אחרים .וכל צרכן גם יכול לערער על ההחלטה ,על כמות
המים שספק המים העביר לנו.

???:

הקטע הזה של הביוב הוא לא ברור .מה זה שעון
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

ביוב?

מר דוד גמליאל :

יש שעון שקוראים לו מד שפיעת שפכים .בדרך כלל

בארץ לא מתקינים אותו בתי מגורים אלא עסקים גדולי ם כמו יקבים ,רפתות.
רפתות  -גם בהנהלה קצת הרחבנו את העניין וחילקנו חומר .ומי שמעוניין יותר
לדעת בעניין הזה ,אני אחלק לו חומר ספציפי שיעיין בו ,יקרא אותו כאוות
נפשו.

מר תמיר ארז :

דוד ,זה חשוב .למה זה חשוב? כי אם כל יישוב יעשה

שעון אחד ,הוא יכול לחלק באופ ן יחסי את השעון לפי השימושים בשעונים
שנכנסים למים .זאת אומרת -

מר דוד גמליאל :

אל תכנס לזה ,תמיר ,הקריאה ע"פ חוק היא פרטנית.

מר תמיר ארז :

מכיוון שאנחנו  -השאלה אם בכל יישוב ,השאלה אם

יישוב יכול לשים בצינור שיוצא מהיישוב מונה ,ולמדוד את  -ולהתחשב בזה.
אני אגיד לך למה .אנחנו יישובים שיש לנו גינות .אנחנו לא גרים בבתים על
קומות .יש לנו גינות .אנחנו משקים את הגינות.

מר ג'ו לוי :

בחורף אתה לא משקה ,הרי.

מר דוד גמליאל :

בגלל זה מודדים -

מר ג'ו לוי :

בינואר ,פברואר ,מרץ ,אתה לא משקה את הגינות.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר דוד גמליאל :

וגם אתה מקבל על זה . 90%

מר ג'ו לוי :

לקחו את הכמות מים ,ו הורידו  10%מה כמות .וזה

בסיס לכל השנה .חוץ מזה ,אל תשקה פה בתקופה -

מר דוד גמליאל :

אתה מקבל הקלה  -חברים ,אני מציע ,בואו לא

נפתח דיון .חבר מועצה שרוצה יותר חומר או דברים אחרים ,שרוצה להתעמק
בזה ,יפנה אלי ,אני אעביר אליו חומר ואני אענה לו גם תשובות מפורטות
בעניין.

מר אמתי עירם :

שאלה אחת ,עשו מודל בשביל להבין האם זה ייצא

יותר יקר במסתכם ,ממה שיש לנו היום? או שזו רק חלוקה שונה של מה שיש
היום?

???:

אתה יכול להיות רגוע ,זה בטוח ייצא יותר יקר.

מר דוד גמליאל :

זה קצת יותר יקר בממוצע.

???:

לא לכולם ,אבל.

מר דוד גמליאל :

אבל לא לכולם .יהיו כאלה שישלמו פחות .אין לנו -

מר פטר וייס :

אתה מכיר את הסיפור עם תאגידי המים והביוב.

כלומר ,איך הכניסו שם לתושבים .מה הם עשו? יש עכשיו איזה ט רנד לדפוק
את ההתיישבות הכפרית .לא רק בתחום הזה .אתם תשמעו בזמן הקרוב
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

בעיתונות מה קורה .יש היום שר פנים שבכל דרך רוצה לדפוק אותנו ,בכל
התחומים שהוא רק יכול ,וזה נכון גם לגבי זה .אם מישהו פה חושב שישלם
פחות ,להערכתי ,לא .זה רק אולי  -אם יש זוג זקנים בבית ,שצ ורכים ממש
מעט 4 ,קוב? כמה? אלוני ,כמה זוג צורך מעט?

מר יוסי אלוני :

 9קוב.

מר דוד גמליאל :

אלוני ישלם הרבה פחות.

מר יוסי כחלון :

כסף עבור המים .אנחנו רוצים כסף .זה בדיוק הפוך,

אנחנו רוצים כסף עבור המים -

מר פטר וייס :

אבל לא נותנים.

מר דוד גמליאל :

צריך לעשות שותפויות עם אלה שמוכרים את המים.

מר תמיר ארז :

טוב ,מדינת ישראל משלמת מיליוני שקלים למתקני

התפלה כדי שלא יתפילו מים.

מר דוד גמליאל :

היא קונה כל כמות שהם מייצרים ,עד למינימום

מסוים ,ויש חודשים שלא צריך את המים ,אבל לא מורידים את המחיר.

???:

יש מתקנים ,הם עומדים ,לא מייצרים.

מר אמתי עירם :

אם יש לי רק מים אפורים בבית?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר פטר וייס :

אל תדבר .זה לא חוקי.

מר פטר וייס :

אתה יודע ,אני רציתי לעשות מים אפורים .הבת שלי

שיגעה אותי .פתאום התברר לי שזה לא חוקי .פחדתי.

???:

משרד הבריאות לא מאשר את זה.

מר פטר וייס :

הסיפור של המים האפורים הוא לא חוקי .משרד

הבריאות לא מאשר את זה .זה מזהם את מקורות המים.

מר ישראל כהן :

אבל אמרנו שאם נצביע נגד העניין הזה -

מר דוד גמליאל :

כן ,זה מה שאמרתי בסוף .זה פורסם ברשומות.

מר פטר וייס :

זה שאתה  20שנה חבר מועצה ,אתה כבר -

???:

אם זה פורסם ברשומות זה אומר שאנחנו צריכים

להסכים לזה?

מר דוד גמליאל :

זה חוק.

???:

אם זה חוק אז בשביל מה מצביעים?

מר דוד גמליאל :

לא הצבענו ,זה מידע.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

???:

מר דוד גמליאל :

מתי אתם עושים את התחשיב?

עכשיו אנחנו בדין ודברים עם ספקי המים כדי לקבוע

את בסיס החורף ,אבל לצערנו כבר כמה חודשים טובים ספקי המים ,למעט
מימי הדרום ועוד ספק אחד שהעביר לנו  -השאר לא העבירו לנו.

מר פטר וייס :

דרך אגב ,הולכות להיות סנקציות נגד אגודות המים.

אגודה שלא תעביר את התצרוכת של הת ושבים ,ישללו ממנה את הרישיון.
רשות המים .הם הולכים להוציא עכשיו תקנות.

???:

כמה עולה שעון ביוב כזה?

מר דוד גמליאל :

לא יודע ,מאות שקלים .נושא שני ברשותכם.

מר משה סויסה :

הסנקציה הזאת ,הסנקציה שפטר אמר ,כדאי להביא

את זה לידיעת הוועדים ,שידעו ,במידה ולא יעבירו את הנתונים -

מר דוד גמליאל :

אגודות המים לא כפופות אלינו .הם מקבלים מידע

ישיר מרשות המים ,משה .כל אגודת מים יודעת את זה.

מר משה סויסה :

מישהו קורא את זה ,אתה חושב?

מר דוד גמליאל :

כולם קוראים את זה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר רמי רוזן :

דוד ,זה לא צריך להיות בה תנדבות ,המידע הזה לגבי

השעונים .צריך לדעת בדיוק מה צריך לעשות .אני חושב שאם יסבירו את זה
טוב לאנשים ,אני חושב שכל אחד  -אני למשל חושב שכל אחד צריך שיהיה לו
שעון כזה ,שתהיה מדידה נכונה ואמיתית ,ולא על סמך כמויות המים ,כי 10%
פה ,זה לא מקובל .צריך לדעת את זה  ,וכשבנאדם יודע שיהיה לו שעון בבית,
המדידה תהיה מדויקת ,שיידע שיש את האפשרות הזאת .וזה צריך לבוא
מהמועצה .ולא בהתנדבות.

מר פטר וייס :

מה מהמועצה? שהמועצה תרכיב שעונים?

מר רמי רוזן :

לא .עוד מעט אני אבקש גם את זה ,אבל עוד לא

ביקשתי .אני מדבר על המידע למ י לפנות ,אפילו ,פטר ,לפנות למי שעושים את
זה  -להקטין את ההוצאה לבנאדם על ידי זה שהמועצה תצא למכרז אפילו.

מר דוד גמליאל :

רמי ,אנחנו נפרסם את זה בצורה מסודרת באתר

המועצה ,נעביר לינק על זה גם בעיתון של המועצה .כל המידע יזרום בצורה
מלאה .כמו תמיד.

מר תמיר ארז :

את התקנות תשלחו לחברי המליאה.

מר דוד גמליאל :

למי שרוצה .שלחתי את זה לחברי הנהלה .חברי

מועצה שלא קיבלו ורוצים את זה ,אני אשלח.
נושא שני ,חוק שמירה .כפי שדיברנו על כך בהנהלה וב ועדת כספים ,המדינה
תיקנה את חוק השמירה ,כך שהחיוב יהיה לפי מטרים .נקבעו תעריפים
מינימום ומקסימום שכולל תוספות .בקדנציה הקודמת המליאה מינתה ועדה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

אד  -הוק לבחינת מצב השמירה .הוועדה המליצה לראש המועצה להוציא בקשות
לכל יישוב ויישוב שיהיה מעוניין בעתיד להחיל את השמירה לפי מטרים .על פי
החוק אנחנו צריכים לקבוע בוועדת השמירה תעריף יישובי לשמירה בבתים
ובעסקים ,ועל בסיס התעריף הזה מליאת המועצה צריכה לאשר אותו ,ולאחר
מכן היישוב יקבל הסמכה לבצע שמירה .אם ירצה .לא ירצה ,לא נכריח.
אז אנחנו קודם כל מבקשים מיישוב להסכים .אחרי שהוא מסכים ,ייערך לו
תחשיב מסודר ,כמה הוא יצטרך לחייב את התושבים שלו ,ואחרי זה ,במידה -

מר יוסי כחלון :

למ ה לא הפוך?

מר דוד גמליאל :

כי זה החוק.

מר יוסי כחלון :

אני רוצה לדעת כמה עולה לי מטר ,כדי שאני אוכל

להתחיל לדבר איתך.

מר דוד גמליאל :

אבל יש תעריף מינימום ותעריף מקסימום.

מר יוסי כחלון :

אז תגיד לי מה המינימום -

מר דוד גמליאל :

במקרה אנחנו ישבנו ,חילקתי לכם החומר כל כך -

 4שקלים , 4.73 ,למטר מינימום .לחודש.

מר משה סויסה :

למה אתה לוקח את המקסימום ולא את המינימום?

מר דוד גמליאל :

לא ,אני אמרתי ,זה המינימום.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר משה סויסה :

מי ישלם את זה?

מר דוד גמליאל :

חברים ,התעריף הבסיסי  -רציתם לדעת תעריפ ים.

מר ישראל כהן :

דוד ,פה שואלים את התעריף הזה גם לעסקים הולך.

מר דוד גמליאל :

רגע ,שניה .התער יף הבסיסי זה  , 4.73ובתוספת

 - 1.41מקסימום זה התעריף לשמירה למטר לשנה.

???:

מה זה התוספת?

מר דוד גמליאל :

יש לנו בחוק תוספת של רשות מקומית במעמד

סוציו  -אקונומי בי ן  , 10 - 7ז ו התוספת .אנחנו נשלח מכתב מפורט לכל יישוב.
כל יישוב יחליט על רצונו .ייערך לו תחשיב מסודר ועל בסיס זה נחליט ביחד,
היישוב והמועצה ,אם להעביר את זה לאישור במליאה או לא.

מר אמתי עירם :

יש לי שאלה .זה אמור להיות תקצוב צולב או שכל

יישוב מה תקציב שלו -

מר דוד גמליאל :

כל יישוב הוא יחידת מרכז רווח עצמאית.

מר אמתי עירם :

מה בין זה לבין מה שגם ככה נגיד ,כרמי יוסף

ויישובים אחרים עושים שיש להם כבר שמירה -
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר פטר וייס :

כרמי יוסף לא עושים את זה לפי החוק.

מר דוד גמליאל :

כרמי יוסף עושים את זה דרך האגודה ,לא דרך ועד

מקומי.

מר אמתי עירם :

מי אמר?

מר דוד גמליאל :

אני אומר לך.

???:

נו ,ומה רע בזה?

מר פטר וייס :

מה רע בזה? אם יש הסכמה אז אין בעיה ,אבל אם

יקום אחד התושבים ויגיד 'לא רוצה' ,יש בעיה .כשמחייבים דרך האגודה ,זה
לא חובה .זה וולו נטר י .

מר רמי רוזן :

איך יכול להיות שזה לא חובה ,אני לא מבין .זה

מחויב זה הוועד המקומי.

מר פטר וייס :

במיוחד במושב שבו חצי מהתושבים הם לא חברי

האגודה -

מר רמי רוזן :

נו? אבל כולם משלמים.

מר פטר וייס :

בסדר ,דרך הוועד המקומי.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

פט ר מתכוון שזה וולונטרי ,זה לא

אריאל הילדסהיימר

במסלול של חוק עזר .זה לא דרך חוק העזר לשמירה.

מר דוד גמליאל :

ועד מקומי ,אם הוא פועל לא על פי חוק  -ועד מקומי

חייב לנהוג לפי הסמכת המועצה ,שהוצאה לו על ידי המליאה בעת אישור
התק ציב שלו .בסתריה ,במידה ושומרים והמועצה אישרה – הד בר חוקי.

מר משה סויסה :

מתי התחולה הזו של השמירה? עד שהוועדה תגמור

את הוועדה שלה?

מר דוד גמליאל :

מתחילת השנה הקרובה זה יהיה רלבנטי ומחויב

המציאות.

מר משה סויסה :

.' 15

מר דוד גמליאל :

כן.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 540

מר פטר וייס :

טוב ,סעיף שני  .אישור פרוטוקול מליאה  . 540יש

שאלות? מי בעד אישור הפרוטוקול? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' . 540

.3

אישור תב"רים.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר פטר וייס :

אישור תב"רים.

מר דוד גמליאל :

חברים ,תב"רים חדשים ,ברשותכם .יש שני תב"רים

חדשי ם :מחשוב מוסדות חינוך ,מענק מפעל הפיס 110 ,עמדות .תב"ר שני,
רכישת שני אוטובוסים 416,000 ,שקל .כנ"ל ,מענק פיס .כמובן ,אמרנו את זה
מותנה .כשנקבל אישורים לעניין הזה .בשלב ראשון יש אישור לאוטובוס אחד,
בשלב שני יהיה עוד אישור.
עדכון תב"רים קיימים :תב"ר ראשון ,טיפול ושיקום מערכת הביוב ,תוספת של
 2.79מיליון מקרן היטל ביוב .תב"ר שני ,בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה,
תוספת הצטיידות של  350,000שקל מקרנות הרשות ועדכון התוספות המותנות.
אלו התב"רים ,חברים.

מר פטר וייס :

יש שאלות? מי בעד? פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד ל אשר את התב"רים כלהלן- :

א .תב"רים חדשים
מס'

נושא

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
1

מחשוב מוסדות
חינוך

₪ 385,000

מפעל הפיס-מענק

2

רכישת 2
אוטובוסים

416,000

מפעל הפיס-מענק

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון התב"רים כלהלן- :
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 110עמדות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

ב .עדכון תב"רים קיימים
נושא

מס'

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
530

טיפול במערכת ביוב

495

בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה

- ₪ 2,500,000אושר
- ₪ 2,790,000תוספת
 - ₪ 5,290,000סה"כ
- ₪ 24,947,664אושר
- ₪ 941,295תוספת מותנת
17%

- ₪ 350,000תוספת ציוד
 ₪ 26,238,959סה"כ

קרן היטל ביוב
מפעל הפיס
קרנות הרשות

.4

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

.5

אישור תקציב לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

מר פטר וייס :

אושר במליאה 538
הצטיידות

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת 2014

ואישור תקציב ל וועדים מקומיים לשנת  . 2014כמובן שזה השלמות.

מר דוד גמליאל :

יש יישוב אחד שלא הגיש ,גני הדר .עכשיו הוא הגיש.

מפאת בעיות פנימיות בתוך היישוב – התעכבה הגשת החומר.
התקציב לשנת  2014שהם מבקשים לאשר אותו זה  326,000שקל .הארנונה
למ"ר על בסיס מגורים . 13.27 :אין ביישוב הזה שמירה.

מר פטר וייס :

אין שמירה ,אין שערים.

מר דוד גמליאל :

 -מסמיכים את היישוב לבצע את כל הפעולות
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

שרשומות בתקציב ומסמיכים אותו לגבות ארנונה יישובית .זה צריך להיות גם
חלק מההחלטה.

מר פטר וייס :

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

מר ישראל פרץ :

אני נמנע באופן עקרוני ,משום שיישוב שלא מגיש

בזמן ,אני לא חושב שאני צריך לתת לו אישור.

???:

מה האלטרנטיבה?

מר ישראל פרץ :

האלטרנטיבה ,צריך לבחון את  -כעקרון ,אני לא

נותן הסכמה ליישוב שלא מבקש -

החלטה  :הוחלט ברוב קולות (נמנע  ) 1 -לאשר את תקציב ועד מקומי גני הדר
לשנת  2014ע"ס  , ₪ 326,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט ברוב קולות (נמנע  ) 1 -לאשר את צו המיסים לוועד מקומי גני
הדר לשנת  2014ע"ס  ₪ 13.27למ"ר מגורים.

.7

בחירת חברי ועדות (השלמות).

מר פטר וייס :

סע יף  , 6אישור חברי ועדות ביקורת יישוביות .מושב

רמות מאיר ,תוספת חבר חדש :גיל גדליה .מי בעד?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר אריאל הילדסהיימר  :חבר נוסף בוועדת ביקורת יישובים רמות מאיר.

מר פטר וייס :

מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הוספת מר גיל גדליה כחבר בווע דת
הביקורת של מושב רמות מאיר.

.8

פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה עבור תקציבי מפעל הפיס לשנת - 2014
( . 2015תוספת לסדר היום)

מר פטר וייס :

התוספת לסדר היום ,דוד ,קדימה.

מר דוד גמליאל :

חברים ,הנושא הוא פתיחת חשבון עזר למענקי מפעל

הפיס .מפעל הפיס ,בבואו לממן פרויקטים ,הוא לא משלם למועצה והמועצה
משלמת לספק ,אלא ,הוא משלם ישירות לספק .לכן צריך לפתוח על פי הכללים
של מפעל הפיס ,חשבון עזר מיוחד .אנחנו פותחים אותו בדרך כלל בבנק
דקסיה .בעבר זה היה בנק אוצר השלטון המקומי .זה הרעיון .אנחנו מחויבים
לפתוח ולאשר אותו לשנת יים .ל  2014 -ול  2015 -כי בקדנציה הקודמת אישרנו ל -
 2012ול  . 2013 -בנוסח ההחלטה צריך להיות ,שהמועצה מאשרת פתיחת
חשבונות בנק בבנק דקסיה בע"מ ,בשנים  , 2015 - 2014לכל פרויקט שימומן על
ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק
דקסיה ישראל.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

מר פטר וייס :

מי בעד?

???:

לכל פרויקט?

עו"ד חן סומך :

כן ,כן ,לכל פרויקט שאנחנו עושים עם מפעל הפיס.

זה לא קשור בכלל לנושא של עמלות .זה קשור למשטר פיקוח של מפעל הפיס
על הכספים שמועברים .אין כאן עלויות.

מר דוד גמליאל :

היו בעבר הרבה רשויות שאכלו את הכסף ולא

העבירו את זה לתשלום לספקים .ואז הענישו את כל ה  260 -רשויות .במקום
להעניש בודדים .אז עכשיו אנחנו צריכים  -הכסף זורם לחשבון ,מהחשבון זורם
לקבלן שהמועצה כבר התקשרה איתו בהליך חוזי .זה הרעיון.

מר רמי רוזן :

אז זאת אומרת ,חתימות שלך ושל גזבר של מפעל

הפיס?

מר דוד גמליאל :

לא ,לא ,לא ,אנחנו פותחים חשבון מיוחד ,פטר ואני

חותמים.

עו"ד חן סומך :

הכסף הוא בשליטה מלאה של המועצה ,הכסף עובר

ממפעל הפיס לחשבון הייעודי ,והוא יוצא מהחשבון הייעודי אך ורק לטובת
הספק .אם דוד יוציא מהכסף הזה כסף לטובת משהו אחר ,דוד ייאשם בהפרת
אמונים.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

צובעים את הכסף .זה כסף צבוע.

???:

מר דוד גמליאל :

יש הוראה בלתי חוזרת בעניין הזה ,שהקבלן מקבל את

הכסף ישירות ,אחרי שאנחנו מאשרים את החשבונות.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה בע"מ,
בשנים  , 2015 - 2014לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

מר פטר וייס :

חבר'ה ,תודה רבה ,הישיבה נעולה.

______________________

_________________

מר אריאל הילדסהיימר

פטר וייס

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

קובץ החלטות

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הוספת נושא פתיחת חשבון בנק עבור
תקציבי מפעל הפיס לשנת  2015 - 2014לסדר היום.

.2

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 540

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' . 540

.3

אישור תב"רים.

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

א .תב"רים חדשים
מס'

נושא

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
1

מחשוב מוסדות
חינוך

₪ 385,000

מפעל הפיס-מענק

2

רכישת 2
אוטובוסים

416,000

מפעל הפיס-מענק

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון התב"רים כלה לן- :
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 110עמדות

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

ב .עדכון תב"רים קיימים
נושא

מס'

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
530

טיפול במערכת ביוב

495

בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה

- ₪ 2,500,000אושר
- ₪ 2,790,000תוספת
 - ₪ 5,290,000סה"כ
- ₪ 24,947,664אושר
- ₪ 941,295תוספת מותנת
17%

- ₪ 350,000תוספת ציוד
 ₪ 26,238,959סה"כ

קרן היטל ביוב
מפעל הפיס
קרנות הרשות

.4

אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

.5

אישור תקציב לוועדים מקומיים לשנת ( 2014השלמות).

אושר במליאה 538
הצטיידות

החלטה  :הוחלט ברוב קולות (נמנע  ) 1 -לאשר את תקציב ועד מ קומי גני הדר
לשנת  2014ע"ס  , ₪ 326,000ולהסמיכו לגבות את הארנונה המקומית ולבצע
הפעולות הרשומות בתקציב.

החלטה  :הוחלט ברוב קולות (נמנע  ) 1 -לאשר את צו המיסים לוועד מקומי גני
הדר לשנת  2014ע"ס  ₪ 13.27למ"ר מגורים.

.7

בחירת חברי ועדות (השלמות).

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הוספת מר גיל גדליה כחבר בוועדת
הביקורת של מושב רמות מאיר.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,541מיום ראשון25.5.2014 ,

.8

פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה עבור תקציבי מפעל הפיס לשנת - 2014

. 2015

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה בע"מ,
בשנים  , 2015 - 2014לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל ה פיס .יובהר כי לכל
פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.
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