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 גזרמועצה אזורית 
 553מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 28.6.2015 ,ה"עתש תמוזב אי", ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  רמי מיכאלהמר    
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר    

 חבר מועצה -  יוסף )ג'ו( לוימר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 
 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 

 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    
 חבר מועצה -   יובל אלוןמר    
 חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר    

 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 

 
  
 ת מועצהחבר -  אלונה ביטןגב'   :חסרים

 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר    

 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חברת מועצה -  רותם בבנישתהגב'    
 חבר מועצה -  בן נזרי עמרםמר    
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר    
 חברת מועצה -   כרמל טלגב'    
 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  יוסף וסרמןמר    

 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 
  

 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:
 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 המבקרת המועצ - מירה מוסקוביץ' ע ד"ר   

 

   על סדר היום:

 .2016לשנת למועצה אישור צו מיסים  .1
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 .2016אישור צו מיסים למועצה לשנת  .1

 

שלחנו את צו המיסים. בוועדת כפי שכולכם ראיתם,   :מר דוד גמליאל

 10%העובדה שאנחנו מבקשים לאשר ו את הסיבותכספים, בהנהלה האחרונה 

ה בעניין הזה לתעשייה תוספת ריאלית לצו המיסים לאור החלטת הממשל

ומלאכה ועסקים במועצה. ועדת ההנהלה והכספים אישרה את העניין הזה 

 הכספים וההנהלה לאישורכם. ת ואנחנו מבקשים להביא את אישור ועד

 

 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 אני רוצה להעיר.   :ישראל פרץמר 

 

 היית בהנהלה, ישראל.   :מר פטר וייס

 

לי משהו חשוב להגיד. האמת, התלבטתי, אם  יש  :ישראל פרץמר 

אתם זוכרים גם בישיבת הכספים וההנהלה, אני אמרתי שבין היתר למה מעלים 

, והנה 10%את זה בצורה כזו ולמה זה מגיע למצב הזה וכו' ואיך נקבע בכלל 

 הלכתי לעשות איזה בדיקה קטנה, לשאול את בעלי העסקים. 

 

נגד.   :מר פטר וייס  הם בטח 

 

חכה. לא, תתפלא, פטר. עוד לא הספקתי לשאול   :ישראל פרץר מ

במעריב של לפני שבוע שיש איזה חברה שהעבירה את  ופתאום אני קורא

העסקים שלה לישרש. ובעל העסק הזה, בעל החברה מייסיס, שהיא מפתחת 
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האפליקציות לשוק האופנה, המנכ"ל שלה מה אומר? חיפשנו מקום למשרד 

י בסר, מספר המנכ"ל רונן לוזון, וראינו דברים יפים מאוד, באקו סיטי, במגדל

בחודש, כולל ₪  4,000אנחנו משלמים אבל פה זה משתלם גם מבחינת המחיר. 

ארנונה, חניה בלי סוף וזה. בקיצור, צריך להעלות להם. אתה מגיע למסקנה 

 שאתה צדקת, אז לכן אני הולך על זה עד הסוף. 

 

ישראל, קיבלתם הסבר הרי כבר מספר פעמים מה   :מר פטר וייס

שנים הכתיב לנו את זה.  3הסיבה שאנחנו מעלים. קודם כל, משרד הפנים לפני 

₪, מיליון  20זה נכון שבדרך מה שקרה, היום אנחנו עומדים בחוסר של 

שמשרד הפנים טוען. בגלל זה לא קיבלנו מענק. אמרו יש לכם פוטנציאל גבייה 

האלה  10%-ו. עכשיו מה שקורה, אם הם לא יתנו לנו את השלא מימשתם אות

אנחנו הולכים לעתירה נגדם. יש פה דבר והיפוכו. אם אנחנו לא מבקשים את 

, הם 10%-ההעלאה אנחנו לא יכולים להגיש עתירה. אנחנו מגישים עכשיו את ה

 לא יאשרו, להערכתי הם לא יאשרו, כי הרי הם הנחו אותנו לעשות את זה. 

 

 למה שהם לא יאשרו?  :מןימיה הי גב'

 

 למה לא? כי זו המדיניות. רוצים להיות פופוליסטים.   :מר פטר וייס

 

מיה, למה לצורך העניין גם שר האוצר ושר החינוך   :עו"ד חן סומך

על חשבונך? למה? החליט.  50%יום אחד בבוקר ומחליט שתהיה סייעת שנייה 

הפיל עליהם מטלות ולא לתת לכם למה שלא יאשרו? ככה, כי הם רגילים ל

 תקציב. 

 

 ככתבו וכלשונו. אז אני מבקש לאשר את צו המיסים  :מר פטר וייס
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שמה שישראל דיבר זה לא  אבל אני רק רוצה להעיר  :מןיגב' מיה הי

על מה שאנחנו דיברנו בפעם הקודמת, אלא אנחנו דיברנו על העסקים 

 אות בבית חשמונאי, כרמי יוסף. שמשרתים את הציבור. החנויות הקטנות שנמצ

 

 אי אפשר להפריד.   :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

לא שאלתי אותך. לכן אני אומרת, ישראל, מה שאתה   :מןיגב' מיה הי

. חברות כאלה ואחרות זה ברור שהן רוצות לקבל משהו אומר זה בהחלט נכון

ומרת שמי יותר זול ולכן הן לא הולכות לאזורי התעשייה של העיר. אבל אני א

שייפגע מהעניין הזה זה אתה ואני, בגלל שבעלי החנויות בסופר או בחנות 

 הזאת והאחרת יעלו במחיר. זה הכל. 

 

לכן בעניין הזה אני גם אמרתי בישיבה הקודמת,   :ישראל פרץמר 

 צריך למצוא חשיבה יצירתית.

 

 אי אפשר.   :מר פטר וייס

 

 יזה משהו בצורה אחרת. איך אפשר בכל זאת לתת א  :ישראל פרץמר 

 

טוב, נחשוב על זה. מי בעד אישור צו המיסים לשנות   :מר פטר וייס

 ? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. 2016

 

 .2016צו המיסים למועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה



 מועצה אזורית גזר
 15.206.28, ראשוןמיום , 355מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 6 
 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 אריאל הילדסהיימרמר              פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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