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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

על סדר היום:
.1

מידע.

.7

אישור פרוטוקול מליא ה מס' . 775

0.

אישור לזניחת הפקעה של מקרקעין המיועד למבנה ציבור לעדה הקראית
במושב מצליח (גוש , 5507 :חלקה) 77 :

.5

אישור תב"רים.

7.

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת  7310ולשנת 7315.

6.

עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת 7310.

.5

אישור הלוואה למועצה בסך  7,036,333מלש"ח ,עבור סיוע לרשויות
חלשות במסגרת חוק ההסדרים . 7310-7315
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

.1

מידע.

מר פטר וייס :

בשעה

טובה

המועצה

חילקה

מלגות

ל 530 -

סטודנטים תושבי המועצה בסכום כולל של  .₪ 530,333הסטודנטים הזכאים
עמדו בקריטריונים שקבעה ועדת מלגות במועצה .כאן המקום להודות כמובן
לחברי הוועדה ולכרמלה שעבדה ,מיינה והכינה את החומר.
מרוץ גזר ה  – 11 -למרות שלא הייתי בארץ ,היו  1,733רצים ,מאות תלמידי בית
הספר מהמועצה השתתפו במרוץ גזר המסורתי שקיימה המועצה .תודה לכל
אלה שעסקו גם בארגון המרוץ.
בשעה טובה נחתם הסכם לבניית אולם ספורט המיועד לשימוש קריית החינוך
בגוונים וכן מערכת חוגים בשלוחה הדרומית של המועצה .האולם מתוכנן
לעמוד בתקן לקיום משחקי ליגה והוא יכיל  033מקומות ישיבה.

מר הנרי אלוש :

מתי זה יהיה? פטר ,מתי זה יהיה?

מר פטר וייס :

אתה שם לב שאני לא עונה לך.

מר הנרי אלוש :

אני שומע ,אני שואל אותך עוד פעם.

מר פטר וייס :

אתה בהנהלה יכול לשאול דברים.

מר הנרי אלוש :

בהנהלה אתה לא אומר את זה .לך יש אולם ספורט,

שני הבנים שלי בלי אולם ספורט.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר פטר וייס :

מועצה אזורית גזר נכנסה השנה לדירוג רשימת חמש

המועצות האזוריות  .ע פ"י ממצ אי בדיקת חברת דן אנד ברדסטריט  ,הבדיקה
כללה מספר פרמטרים העוסקים בניהול הרשות ,בחוסן כלכלי ועוד .אני רוצה
להודות כמובן לכל אלה שעוסקים במלאכה במועצה ,כמובן חברי המליאה
שבזכותם אנחנו מעבירים החלטות נכונות ,ועל זה נכנסנו לחמישייה הפותחת.
תודה רבה.

מר תמיר א רז :

אף אחד לא אומר כל הכבוד?

מר יוסף (ג'ו) לוי :

אמרתי כל הכבוד .לא שמעו.

מר תמיר ארז :

תרשום בפרוטוקול כל הכבוד .ממה מתביישים? זה

לא דיווח סתם .יישר כוח אומרים.

מר פטר וייס :

.7

בסדר ,אנשים עבדו בשביל זה.

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 775

מר פטר וייס :

יש הערות? הפרוטוקול אושר? תודה רבה.

???:

פה אחד.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' . 505
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

.0

אישור לזניחת הפקעה של מקרקעין המיועד למבנה ציבור לעדה הקראית
במושב מצליח (גוש , 5507 :חלקה) 77 :

מר איתי פרס :

המפה תלויה פה על השטח .מדובר על שטח שמיועד

למבני ציבור ,זה נעשה בהסכמות בין היהדות הקראית במושב מצליח עם
האגודה ,תא השטח שמסומן פה ,זה גם יעבור אישור בוועדה המקומית לעניין
הבינוי .מאחר וזה מיועד לעדה הקראית והם מתכוונים גם לפתח על חשבונם
מרכז רוחני ותרבותי וחינוכי ,המשמעות היא שהמועצה מא שרת לוותר על זה
ולא להפקיע על התא שטח הזה והוא יהיה מיועד להם .יש עוד הרבה שטחים
ציבוריים ואין מחסור בשטחים ציבוריים  ,בדקנו את זה .זאת בעצם הבקשה.

???? :

אין התנגדות של המושב?

מר איתי פרס :

האגודה חתומה וזה בהסכמה.

מר פטר וייס :

שיבורכו .מי בעד? מי נ גד? תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד לזנוח הפקעה של מקרקעין המיועד למבנה
ציבור לעדה הקראית במושב מצליח (גוש , 5305 :חלקה.) 05 :
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

.5

אישור תב"רים.

תב"רים לאישור ועדת כספים /102/60
א .תב"רים חדשים
מס'

נושא

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
6

רכישת  7אטובוסים

₪ 516,663

מפעל הפיס

0

רכישת מחשבים
לבתי ספר

₪ 755,716

מפעל הפיס

0

טיפול במערכת ביוב

₪ 7,733,333

היטל ביוב

ע"פ תוכנית
רכש שנתי
ומספר
כיתות
עבודות
שיקום
מערכת
הביוב

תב"רים לאישור ועדת כספים – /102/60
ב .עדכון תב"רים קיימים
מס'

נושא

מקור מימון

סכום

הבהרות

תב"ר
534

מרכז ספורט ובריכה
אזורית בבית
חשמונאי

₪ 7,333,333
₪ 533,333
₪ 7,533,333

קרנות הרשות – אושר
קרנות הרשות – תוספת

053

בריכת שחיה אזורית
למגזר הדתי בנוף
איילון

₪ 7,773,756
₪ 533,333
₪ 0,773,756

קרנות הרשות  -תוספת

550

ביצוע גשר להולכי
רגל במושב פתחיה
ובמושב יציץ
בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה שלב
א'

₪ 133,333

רשות ניקוז שורק לכיש

₪ 7,713,575
₪ 0,137,333
₪ 7,017,575

משרד החינוך – אושר
קרנות הרשות  -תוספת

₪ 733,333
₪ 733,333
₪ 173,333
₪ 773,333

תבר ₪ 7,333,333 – 737
תבר ₪ 7,333,333 – 736
תבר ₪ 0,333,333 – 735

555

פיתוח בישובי
המועצה
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שינוי שם התבר
לביצוע גשר להולכי
רגל במושב יציץ
תוספת זמנית עד
לאישור תקציב
ממשרד החינוך
לשנת 7310
הסבת המימון שניתן
לישוב נוף איילון
כפיתוח -
להשתתפות לבריכת
שחייה למגזר הדתי
בנוף איילון

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

034

פיתוח בישובי
המועצה

₪ 133,333

שלהבת בנים 17
כיתות

₪ 7,675,155
₪ 550,051
₪ 5,353,707

מר דוד גמליאל :

תבר ₪ 7,333,333 – 736
אושר
תוספת  -מענק

הקטנת המימון של
 133,333ש"ח רמות
מאיר
פיתוח

כפי שנדו נו בוועדת כספים התב"רים ,אני אציג את

התב"רים בשני חלקים :תב"רים חדשים ועדכון תב"רים קיימים .יש לנו 0
תב"רים חדשים :תב"ר ראשון ,השתתפות ב רכישת שני אוטובוסים – 516,663
 ₪מענק מפעל הפיס .זה לא עלות האוטובוס ,זה ערך הגר ט שלו  -המועצה
משתתפת ברכישה של האוטובוס  .תב"ר שני רכישת מחשבים לבתי ספר עפ"י
תכנית רכש שנתית ועפ"י מספרי כיתות .₪ 755,716 ,זה המשך לתכנית שעשינו
לפני  0שנים  ,מענק פיס .טיפול במערכת ביוב  7.7 -מיליון  .₪מקור המימון –
היטל ביוב.
עדכון תב"רים קיימים :מרכז ספורט ובריכה אזורית בית חשמונאי ,תוספת של
.₪ 533,333

מר ישראל כהן :

בונים את הבריכה הזאת? יש התנגדות עליה.

מר פטר וייס :

אנחנו פועלים שיבנו אותה .יש כאלה שמחבלים ,אבל

אני מקווה שנתגבר.

מר אבנר בן משה :

מה זה מחבלים? אולי זה מפריע להם .למה המילה

'מחבלים'?

מר פטר וייס :

בסדר ,עושים משאל עם.

8

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר א בנר בן משה :

זה מקומם המילה 'מחבלים' .אם אתה מפריע לי

ואני לא מסכים שתקים לי אנטנה סלולרית ,אז הם מחבלים? המינוח שלך לא
נכון.

מר פטר וייס :

סע ,סע .הלאה.

מר משה סויסה :

המיקום של מרכז הספורט והבריכה באותו מקום?

מר פטר וייס :

אחרי ,כן.

מר דוד גמליאל :

בריכת שחייה אזורית למגזר הדתי ₪ 533,333 ,

תוספת .תב"ר שלישי ,שינוי שם התב"ר ומיקום ביצוע גשר להולכי רגל במושב
פתחיה ומושב יציץ ,הביצוע יהיה רק ביציץ .בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה
שלב א' ,אנחנו מוסיפים תוספת זמנית ,מקדמים תוספת זמנית ל ב ינוי בית
הספר התיכו ן בסתריה .יש לנו התחייבות מ משרד החינוך שנקבל תוספת עם
אישור התקצ יב למדינת ישראל .תב"ר נוסף – הסבת  0תב"רים שנוף איילון
קיבל ו מפיתוח להשתתפות לבריכת שחייה .תב"ר שישי ,פיתוח ביישובי
המועצה  ,הקטנת תב"ר מספר  736ב  ₪ 133,333 -ליישוב רמות מאיר תוך הגדלת
השתתפות ה מועצה לתקציב הישוב.

מר אבנר בן משה :

למה?

מר דוד גמליאל :

מצבם הפיננסי קשה מאוד ,בוועדת כספים הסברתי

את זה .מתוך רצון להקל עליהם את הפעילות השוטפת עד סוף שנה ,שאנחנו
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

עושים  ,זה בהסכמה.

מר עצמון יניב :

פעם אחת רמות מאיר מקבלים .יש בעיה ,אני מעלה

את זה כע ניין חוקתי וכדאי לקבל ייעוץ על זה  .למיטב ידיעתי ,כספי תב"ר,
שבאו ממקורות כאלה ,לא ניתן -

מר הנרי אלוש :

העברנו לגני הדר ,העברנו לעזריה ,העברנו לפתחיה.

 . 733 , 733 , 733אז רמות מאיר עד . 133,333

מר עצמון יניב :

אני לא מנסה לרמות פה .זה לא העניין שזה רמות

מאיר או לא רמות מאיר .השאלה אם לא יתקפו את זה ולא תהיה בעיה עם זה.

מר פטר וייס :

עצמון ,אני אתקן אותך .אם זכור לך ,היו לנו כספים

שהעברנו מעודפי תקציב ,הפכנו אותם לתב"רים .עודפי תקציב שוטף .שזה בא
משם ,לא מקרנות.

מר עצמון יניב :

השאלה אם זה לא עבר לקרנות הרש ות.

מר פטר וייס :

אבל זה בא מתקציב רגיל.

מר עצמון יניב :

זה לא משנה .יש בעיה.

עו"ד חן סומך :

ברגע שיש לך כסף אתה צריך לראות מאיפה הכספים

מתקבלים לקרנות הרשות .לקרנות הרשות אתה מקבל כספים מכמה מקורות.
מקור אחד זה היטלי השבחה  ,מקור שני זה כספים שאתה יצ רת עודפים
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

בתקציב הרגיל שלך .זאת אומרת שזה עודף מפעילות שוטפת .הכספים האלה
הם כספים שלכאורה אתה יכול לנייד אותם.

מר עצמון יניב :

אני רוצה לומר שזאת הזדמנות לעשות קצת סדר עם

הנושא של העברת כספים לקרנות הרשות .קרנות הרשות זה נהיה כבר מושג
כמעט כמו ה ,...שזו רמים לשם כספים ,מצד אחד יש לנו התקציב הרגיל של
המועצה ,פה יש על הפרק לקחת איזה הלוואה למועצה.

מר פטר וייס :

זה יורד מהפרק ,תירגע .לא בגלל ההלוואה ,לא צריך

בינתיים .יש ויכוח בין השלטון המקומי ו -

מר הנרי אלוש :

היה סיפור עם גני הדר ,קיבלו  . 733,333בעזריה

קיבלו . 733,333

???:

הנרי ,זה לא משהו אישי נגדך.

מר הנרי אלוש :

אנחנו לא מקבלים כלום.

מר אבנר בן משה :

אתה צובע כסף ,נכון? אתה צובע אותו לתב"ר .עם

כל הכבוד -

מר פטר וייס :

צובע בחזרה.

מר אבנר בן משה :

לא ,זה שהוא צועק זה לא אומר שאנחנו פה -

00

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר פטר וייס :

מי כועס? אף אחד פה לא כועס.

מר אבנר בן משה :

אנחנו בעד ,אבל תיתן את זה בתור תב"ר.

מר דוד גמליאל :

תב"ר אחרון.

מר אבנר בן משה :

עכשיו לא מסכימים איתו .חייב להסכים איתו כל

דבר? זה לא קשור בכלל.

מר דוד גמליאל :

שלהבת בנים ₪ 557,051 ,תוספת מענק משרד

החינוך.

מר אבנר בן משה :

לא ,תפריד את רמות מאיר ,זה כסף צבוע.

מר פטר וייס :

להפריד? טוב ,הפרדתי .אתה רוצה כל אחד בנפרד?

יאללה ,תן לו כל אחד בנפרד .תתחיל מחדש.

מר דוד גמליאל :

פרק א' ,מי בעד?

מר עצמון יניב :

רגע ,תחזור אחד אחד.

מר דוד גמליאל :

חבר'ה ,כתוב לכולם ,נו.

מר עצמון יניב :

רוצים להצביע על כל אחד בנפרד.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר דוד גמליאל :

רכישת אוטובוסים.

מר פטר וייס :

מי בעד?

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 6רכישת שני אוטובוסים,
ע"ס  ,₪ 561,113מקור מימון :מפעל הפיס.

מר דוד גמליאל :

רכישת מ חשבים.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 0רכישת מחשבים לבתי ספר,
ע"ס  ,₪ 553,461מקור מימון :מפעל הפיס.

מר דוד גמליאל :

טיפול במערכת הביוב.

מר אבי אביטל :

איזה ביוב?

מר פטר וייס :

מי נגד? אתה נגד?

מר אבנר בן משה :

לא ,בעד .סע כבר.

החלטה  :הו חלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 0טיפול במערכת ביוב ,ע"ס
 ,₪ 0,533,333מקור מימון :היטל ביוב.

מר דוד גמליאל :

תוספת לבריכת שחייה בית חשמונאי.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר אבי אביטל :

אני עם הסתייגות .מה זאת אומרת תוספת? עוד

תוספת?

מר פטר וייס :

כן.

מר אבי אביטל :

אנחנו מאשרים א ת זה ,מה יקרה אם יהיה יותר נגד,

מה עושים?

מר פטר וייס :

אז לא עושים את הבריכה.

מר דוד גמליאל :

אז הכסף יחזור ל קרנות מועצה.

מר אבי אביטל :

למה לא עושים? הבריכה היא לבית חשמונאי או

למועצה? אז תעשה אותה במקום אחר.

מר פטר וייס :

אני צריך בשביל זה מקום .אין בעיה .מי בעד?

מר הנרי אלוש :

אני בעד התוספת של הבריכה ובעד תוספת הבריכה

של נוף איילון ,אבל למה אנחנו תמיד צריכים תוספת על תוספת על תוספת?
בניין המועצה  ,התחלנו אותו ב  5 -מיליון  ,₪גמרנו אותו ב  13 -מיליון .₪
תוספת ,אתה יודע ,של  , 17% , 13%זה סטייה ,זה בסדר  .תוספת של  133%זה
פשוט ,למה אתם לא באים ,אנחנו בעד ,תבואו עם אמדן ,אתם יודעים מה ,אם
תהיה תוספת בסוף של  13%נקבל ,אבל לא תוספות של . 133%
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר דוד גמליאל :

התוספת נבעה מהגדלת שטח ו .

מר מתניהו אנגלמן:

בהתחלה אמרו לך בצורה עדינה שהמועצה יצאה

מקום בין החמ ישייה הראשונה בהתנהלות כלכלית .לפעמים נכנסים לפרויקט,
אומרים יש לנו הקצאה של  , Xמתוך ראייה של המקורות שעומדים לרשותך.
אז אתה עושה את זה בצורה מתונה ,אתה חושב אולי שלביות ,אולי חלק פה,
חלק שם  .זה לא אומר שתמיד עושים תוספת יש איזושהי חריגה מסוימת.
המועצה מתנ הלת כלכלית נכון ,היו מקורות תקצוב ,יש תוספת מקורות –
מקצים גם אותם .לא קרה כלום.

מר הנרי אלוש :

כשעושים תכנית למבנה מועצה -

מר מתניהו אנגלמן:

יכול להיות שיש להם איזה בעיה -

מר פטר וייס :

שכחתם שיש עוד קומה? שיש מחלקות?

מר הנרי אלוש :

זה בסדר ,פטר ,אני אומר לך ,זה ממש בסדר אם

מלכתחילה התב"ר היה לפחות  , 73%עוד פעם ,אני לא מתנגד ,אל תיקח את
הדברים באופן אישי.

מר דוד גמליאל :

המטראז' גדל ואושרה הגדלת התקציב

מר הנרי אלוש :

בסדר ,אבל הוא לא יכול לגדול כל  0חודשים.

מלכתחילה אתה בונה תכנית.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר דוד גמליאל :

זה גדל ב  0 -שלבים ,ואושר

מר פטר וייס :

אל תתווכח .מי בעד אישור התב"ר?

מר ישראל כהן :

רגע,

הכסף

של

הבריכה,

אני

רוצה

שייכתב

בפרוטוקול ,אם בית חשמונאי מוותרים -

מר פטר וייס :

לא ,זה לא המקום.

מר ישראל כהן :

למה לא?

מר פטר וייס :

כי זה לא המקום עכשיו .אנ חנו נבדוק את ההיתכנות

ואז נחליט .אני מבקש ,זה לא על סדר היום .ישראל ,אני מבקש ממך .מי בעד?
מי נגד? מי נמנע? הלאה.

מר אריאל הילדסהיימר  1 :נגד.

מר פטר וייס :

 1נגד .טוב מאוד ,תהיה נגד.

מר דוד גמליאל :

הצבענו על נוף איילון עכשיו או על בית חשמונאי?

???:

על בית חשמונאי.

מר עצמון יניב :

אני אגיד גם למה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

???:

על מה אתה מתנגד? על איזה סעיף?

מר עצמון יניב :

על בית חשמונאי .אנחנו מתבקשים להוסיף תוספת

לתב"ר לבריכה בבית חשמונאי .אני שומע שהבריכה הזאת ,הוגשו התנגדויות
ביחס אליה .ההתנגדויות עוד לא נדו נו ולא הוכרעו  ,ויכול להיות שהפרויקט
הזה ,אולי ,אינני יודע ,לא ייצא לפועל.

מר פטר וייס :

יכול להיות.

מר עצמון יניב :

אישרנו תב"ר בסיסי לפני שידענו שיהיו התנגדויות,

אז זה בסדר גמור .היות ועכשיו יש התנגדויות ,למה אנחנו צריכים לרוץ לאשר
תוספת לתב"ר ,שזו ביצה שעוד לא נולדה?

מר פטר וייס :

הייתי מסביר לך ,אם לא כל דבר היה מפה עף

החוצה ,מה הם השיקולים .מי בעד?  1היה נגד .תמשיך הלאה.

???:

אני נמנע.

מר פטר וייס :

נמנע ,בסדר.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות (  6נגד 6 ,נמנע) עדכון תב"ר מס' – 534
מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי  ,ע"ס  ,₪ 5,333,333מקור מימון:
קרנות הרשות (אושר –  ,)₪ 5,333,333קרנות הרשות (תוספת – . )₪ 333,333
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר דוד גמליאל :

בריכת שחייה אזורית למגזר הדתי בנוף איילון,

. 533,333

מר ישראל כהן :

שמעתי שהיא גמורה ,מה ?₪ 533,333

מר פטר וייס :

היא לא גמורה.

מר פטר וייס :

מי נגד? מי נמנע? הלאה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 053בריכת שחיה אזורית
למגזר הדתי בנוף איילון ,ע"ס  ,₪ 0,503,051מקור מימון :קרנות הרשות
(תוספת – .)₪ 333,333

מר דוד גמליאל :

ביצוע גשר להולכי רגל . 133,333 ,עדכון תב"ר,

מקורות המימון זה רשות הניקוז.

מר הנרי אלוש :

איפה הגשר הזה יהיה?

מר דוד גמליאל :

יציץ.

מר הנרי אלוש :

איפה ביציץ?

מר פטר וייס :

מגיע להם .סע הלאה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 550ביצוע גשר להולכי רגל
במושב יציץ  ,ע"ס  ,₪ 633,333מקור מימון :רשות ניקוז שורק לכיש.
הבהרות :שינוי שם התב"ר לביצוע גשר להולכי רגל במושב יציץ.

מר דוד גמליאל :

בניית מוסד חינוכי בסתריה ,₪ 0,137,333 ,תוספת

זמנית.

מר פטר וייס :

בית ספ ר תיכון.

מר דוד גמליאל :

בגוונים.

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר אבי אביטל :

זה לא הקרוואנים האלה ,נכון?

מר פטר וייס :

לא .מי נגד? מי נמנע? הלאה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 555בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה שלב א' ,ע"ס  ,₪ 4,064,345מקור מימון :משרד החינוך (אושר
–  ,)₪ 5,063,345קרנות הרשות (תוספת –  . )₪ 0,634,333הבהרות :תוספת
זמנית עד לאישור תקציב ממשרד החינוך לשנת . 0360

מר דוד גמליאל :

הסבת מימון ,במקום פיתוח להשתת פ ות לבריכה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

בנוף איילון.

מר פטר וייס :

על מה אתה מדבר? אה ,הסבה.

מר דוד גמליאל :

הסבת שלושה תב"רים.

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר דוד גמליאל :

 736 , 737ו . 735 -

מר פטר וייס :

מי נגד? מי נמנע? פה אחד .הלאה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון ה תב"ר ים כלהלן- :
מס'
תב"ר

נושא

סכום

מקור מימון

הבהרות

פיתוח בישובי
המועצה

₪ 733,333
₪ 733,333
₪ 173,333
₪ 773,333

תבר ₪ 7,333,333 – 737
תבר ₪ 7,333,333 – 736
תבר ₪ 0,333,333 – 735

הסבת המימון שניתן
לישוב נוף איילון
כפיתוח -
להשתתפות לבריכת
שחייה למגזר הדתי
בנוף איילון

מר דוד גמליאל :

פיתוח ביישובי המועצה  ,מה שדיברנו על הנ ושא של

תקציב רגיל ליישוב רמות מאיר .הסבת תקציב ,מקור מימון תב"ר 736
להקטנה במקומו ,העברה ליישוב רמות מאיר. 133,333 ,

מר פטר וייס :

מי בעד?

21

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר דוד גמליאל :

עשינו את זה בעבר.

מר פטר וייס :

מי נגד? מי נמנע?

מר משה סויסה :

זה כאילו סיוע של המועצה לתקציב הרגיל של

היישוב?

מר דוד גמליאל :

לא  .שלהבת 17 ,כיתות ,תוספת מענק משרד החינוך

–  .₪ 550,333שלהבת  17כיתות.

מר אריאל הילדסהיימר  7 :נמנעים 1 ,נגד.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות (  6נגד 0 ,נמנעים) עדכון תב"ר מס' – 531
הקטנת פיתוח ביישובי המועצה בסך של  ,₪ 633,333מקור מימון :תב"ר – 531
 . ₪ 5,333,333הבהרות :הקטנת המימון של  ₪ 633,333רמות מאיר.

מר פטר וייס :

הלאה ,מי בעד? שלהבת.

מר הנרי אלוש :

לא שומעים פה.

מר דוד גמליאל :

תוספת מענק  ₪ 550,051לבית ספר שלהבת בנים 17 ,

כיתות.

מר פטר וייס :

משרד החינוך .מי נ גד? מי נמנע?
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 034שלהבת בנים 60
כיתות ,ע"ס  ,₪ ₪ 5,333,505מקור מימון :אושר –  , ₪ 4,103,655תוספת
מענק –  . ₪ 550,056הבהרות :פיתוח.

מר דוד גמליאל :

ובא לציון גואל.

מר פטר וייס :

נגמרו כל התב"רים? תודה רבה .הלאה.

מר הנרי אלוש :

מה עם בית עוזיאל?

מר פטר וייס :

לא יודע על מה אתה מדבר.

מר דוד גמליאל :

בית עוזיאל קיבל בפעם הקודמת.

מר אבנר בן משה :

לא ,הכסף שעכשיו צריך להגיע.

מר דוד גמליאל :

אישרנו את זה בפעם הקודמת.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

אישרנו את זה מראש ,בפע ם שעברה.

מר פטר וייס :

והם מקבלים בדיוק כמו כולם.

.7

אישור תבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט) לשנת  7310ולשנת . 7315

22

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

עו"ד חן סומך :

עפ"י נוהל תמיכות של משרד הפנים ,המועצה צריכה

לאשר כל שנה את התבחינים לעמותות בכל מה שקשור לקבלת תמיכות.
התבחינים האלה הם בדי וק אותם התבחינים שהמועצה אישרה בשנה שעברה.
התבחינים מצורפים כאן ,תבחינים זה קריטריונים.

מר אריאל הילדסהיימר  :יש שם שני מסלולי זכאות ,כמו שנה שעברה .מסלול
זכאית כללי לפי קריטריונים ,שרשומים במה שנשלח אליכם ,והמסלול השני זה
לפי מצ'ינג ,שקל מול שקל ממינהל ה ספורט.

עו"ד חן סומך :

הקבוצות שמקבלות תמיכה ממינהל הספורט ,בשנה

שעברה נדמה לי היתה רק עמותה אחת כזאת .אלה התבחינים רבותיי.

מר פטר וייס :

יש עוד שאלות?

מר ישראל כהן :

איזה עמותה?

עו"ד חן סומך :

נדמה לי שזה ...עזריה.

מר פטר וייס :

גם.

מר אריאל הילדס היימר  :פה אנחנו מאשרים את התבחינים ,לא את התמיכות.

עו"ד חן סומך :

למען הסדר הטוב ,התבחינים האלה הם התבחינים

שאנחנו אישרנו כאן בשנה שעברה .הוועדה המקצועית לא עשתה שום שינוי
בתבחינים ,התבחינים האלה הם תבחינים שתואמים את הוראות הנוהל של
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

התמיכות של מנכ"ל משר ד הפנים .התבחינים האלה מקיימים את כללי
השוויון ,הם משקפים א ת המדיניות של המועצה ,הם הוכנו יחד עם אגף
הספורט של המועצה  .זהו ,זה מה שיש לנו להגיד.

מר פטר וייס :

מי בעד אישור?

???:

מישהו מצליח לעמוד בתבחינים האלה?

עו"ד חן סומך :

ודאי .כל עמותה שהגישה קיבלה.

מר אריאל הילדסהיימר  :המועצה משלמת את כל התמיכות.

מר עצמון יניב :

אני בעד.

מר פטר וייס :

תודה .פה אחד.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט)
לשנת  0360ולשנת . 0365
מר הנרי אלוש :

אני רוצה להגיד משהו לראש המועצה על השיל וט

ששמתם .כל הכבוד שאתה לוקח -

מר פטר וייס :

ששמנו ,אתה גם בתוכו .היית ,הרמת אצבע.

מר הנרי אלוש :

לא בטוח .אבל באמת ,הסתכלתי ,ושמתם גם את
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

הלוגו של היישוב  .אמנם מאוחר ,אבל טוב ששמתם את זה .לא באותו צבע ,אבל
בסדר .זה גם משהו.

מר פטר וייס :

תודה על הקומפלי מנט .זה דבר חשוב לקבל ממך.

מר הנרי אלוש :

אני הערתי לך את ההערה שחסר את הלוגו של

היישוב.

מר פטר וייס :

מר הנרי אלוש :

אני לא זוכר שאתה הערת.

תסתכל

בפרוטוקול .

אמרתי

לך

אפילו

באותו

פרוטוקול שבצד ימין חסרה התמונה שלך ,אבל זה היה בסדר.

מר פטר וייס :

אני יודע שאתה מושלם.

מר הנרי אלוש :

את זה אתה זוכר.

מר פטר וייס :

אתה מושלם .טוב ,הלאה.

מר ישראל כהן :

אם מדברים על שלטים ,מה זה השלט הזה עכשיו

בחוץ ,קמנו בבוקר -

מר פטר וייס :

אני לא יודע.

???:

...של פטר.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר פטר וייס :

יכול להיות מצוין .אנחנו יכ ולים להיות מצוינים.

מר אבי אביטל :

זאת אומרת שאנחנו גרועים ,לפי מה שאתה אומר.

???:

יכולים להיות יותר טובים.

מר פטר וייס :

אנחנו בחמישייה הראשונה מבחינה כלכלית ,נהיה

עוד יותר טובים בעתיד.

מר הנרי אלוש :

מי שם את זה ,פטר?

מר יוסף (ג'ו) לוי :

פטר .אנחנו שמנו אתמול בלילה ,כן.

???:

איך הגעת? זה למעלה בגובה.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

שילמתי  ₪ 173בשביל הלמעלה הזה ,אם לא אכפת

לך.

מר הנרי אלוש :

היתה כתבה בעיתון שראש הרשות שלנו וגם יו"ר

ועדת ביקורת -

מר פטר וייס :

אבל זה לא על סדר היום.

מר הנרי אלו ש :

זה לא על סדר היום ,אבל אני אגיד לך למה זה כן על
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סדר היום .כי בישיבה הקודמת ,כשיו"ר המועצה ויו"ר ועדת ביקורת הוזמנו
לוועדת ביקורת של המדינה ולא הגיעו ,הגיע אדון מזכיר.

מר פטר וייס :

הוא מנכ"ל .התשובה היתה בעיתון ,תקרא שם.

מר אריאל הילדסהיימר  :אל תאמי ן לכל מה שאתה קורא בעיתון ,הנרי ,לא
צריך להתרגש.

מר הנרי אלוש :

קראתי גם את תגובת המועצה  ,שראש המועצה לא

הגיע.

מר פטר וייס :

לא הכניסו אותה במלואה .אני מצטער .מודה

באשמה.

מר הנרי אלוש :

מה זה לא הגיע? וגם אדון תמיר לא הגיע .הייתי

מצפה ,באמת פטר ,בלי ל פגוע .כמו שעשינו ישיבה על דו"ח מבקר המדינה ,על
עסקים ללא רישיון ,היית אמור להיות שם ולבוא לפה -

מר שי אגמון :

קיבלת תשובה בעיתון ,הנרי.

מר עצמון יניב :

אני מציע שישיבת המועצה הבאה תהיה במערכת.

בחייך ,שי .אתה רוצה לעשות ישיבות מועצה במערכת?

מר הנרי אלוש :

דנו בזה בישיבה הקודמת.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

מר פטר וייס :

יש לכם טיפת סבלנות לגמור את הישיבה? אחרי זה

נדבר כמה שאתם רוצים.

מר הנרי אלוש :

אבל אחרי זה אתה נעלם ולא קורה כלום.

מר פטר וייס :

היום לא.

מר דוד גמליאל :

יישוב אחד שאישרנו את תקציבו ,מושב...

מר הנרי אלוש :

מאוד חשוב למה הוא לא היה.

מר אבי אביטל :

מה חשוב? לביקורת המדינה? כנסת ישראל? נו ,יש

פה דברים יותר רציניים.

מר הנרי אלוש :

אוקיי ,סליחה.

מר תמיר ארז :

הנרי טען שאני הוזמנתי למבקר המדינה.

מר הנרי אלוש :

לא ,לא טענתי שהוזמנת ,אמרתי שראש המועצה היה

צרי ך להזמין אותך ואותו וללכת ביחד.

???:

הנרי עשה קריאה סלקטיבית של העיתון.

מר אבנר בן משה :

הוציאו את דברכם מהקשרם.

28

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 7310

.6

מר דוד גמליאל :

אנחנו מבקשים לעדכן תקציב של היישוב כפר בן נון

ב  .₪ 05,333 -המליאה אישרה את תקצי ב היישוב על  .₪ 577,733בגלל ענייני
רישום הנחות שלא נרשמו נכון בתקציב הקודם ,למעשה התקציב של היישוב
היום נמצא בסך של  .₪ 576,733שאר נושאי התקציב לא השתנו.

מר פטר וייס :

מי בעד? מי נגד? מי נמנע .תודה רבה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב המעודכן ליישוב כפר בן נון ע"ס
( ₪ 351,033במקום .)₪ 300,033
מר פטר וייס :

הישיבה נעולה ,תודה רבה.

???:

עוד סעיף אחד.

מר פטר וייס :

ירד מסדר היום.

_________________

______________________

פטר וייס
ראש המועצה

מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

קובץ החלטות
.7

אישור פרוטוקול מליאה מס' . 775

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' . 505

.0

אישור לזניחת הפקעה של מקרקעין המיועד למבנה ציבור לעדה הקראית
במושב מצליח (גוש , 5507 :חלקה) 77 :

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד לזנוח הפקעה של מקרקעין המיועד למבנה
ציבור לעדה הקראית במושב מצליח (גוש , 5305 :חלקה. ) 05 :

.5

אישור תב"רים.

תב"רים לאישור ועדת כספים /102/60
ב .תב"רים חדשים
מס'

סכום

נושא

מקור מימון

הבהרות

תב"ר
6

רכישת  7אטובוסים

₪ 516,663

מפעל הפיס

0

רכישת מחשבים
לבתי ספר

₪ 755,716

מפעל הפיס

0

טיפול במערכת ביוב

₪ 7,733,333

היטל ביוב

31

ע"פ תוכנית
רכש שנתי
ומספר
כיתות
עבודות
שיקום
מערכת
הביוב

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

תב"רים לאישור ועדת כספים – /102/60
ב .עדכון תב"רים קיימים
מס'

נושא

סכום

הבהרות

מקור מימון

תב"ר
534

מרכז ספורט ובריכה
אזורית בבית
חשמונאי

₪ 7,333,333
₪ 533,333
₪ 7,533,333

קרנות הרשות – אושר
קרנות הרשות – תוספת

053

בריכת שחיה אזורית
למגזר הדתי בנוף
איילון

₪ 7,773,756
₪ 533,333
₪ 0,773,756

קרנות הרשות  -תוספת

550

ביצוע גשר להולכי
רגל במושב פתחיה
ובמושב יציץ
בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה שלב
א'

₪ 133,333

רשות ניקוז שורק לכיש

₪ 7,713,575
₪ 0,137,333
₪ 7,017,575

משרד החינוך – אושר
קרנות הרשות  -תוספת

פיתוח בישובי
המועצה

₪ 733,333
₪ 733,333
₪ 173,333
₪ 773,333

תבר ₪ 7,333,333 – 737
תבר ₪ 7,333,333 – 736
תבר ₪ 0,333,333 – 735

פיתוח בישובי
המועצה

₪ 133,333

תבר ₪ 7,333,333 – 736

שלהבת בנים 17
כיתות

₪ 7,675,155
₪ 550,051
₪ 5,353,707

555

034

אושר
תוספת  -מענק

שינוי שם התבר
לביצוע גשר להולכי
רגל במושב יציץ
תוספת זמנית עד
לאישור תקציב
ממשרד החינוך
לשנת 7310
הסבת המימון שניתן
לישוב נוף איילון
כפיתוח -
להשתתפות לבריכת
שחייה למגזר הדתי
בנוף איילון
הקטנת המימון של
 133,333ש"ח רמות
מאיר
פיתוח

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 6רכישת שני אוטובוסים,
ע"ס  ,₪ 561,113מקור מימון :מפעל הפיס.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 0רכישת מחשבים לבתי ספר,
ע"ס  ,₪ 553,461מקור מימון :מפעל הפיס .הבהרות :עפ"י תכנית רכש שנתי
ומספר כיתות.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר מס'  – 0טיפול במערכת ביוב ,ע"ס
 ,₪ 0,533,333מקור מימון :היט ל ביוב .הבהרות :עבודות שיקום מערכת
הביוב.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות (  6נגד 6 ,נמנע) עדכון תב"ר מס' – 534
מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי ,ע"ס  ,₪ 5,333,333מקור מימון:
קרנות הרשות (אושר –  ,)₪ 5,333,333קרנות הרשות (תוספת – .)₪ 333,333

החלטה  :הוחל ט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 053בריכת שחיה אזורית
למגזר הדתי בנוף איילון ,ע"ס  ,₪ 0,503,051מקור מימון :קרנות הרשות
(תוספת – .)₪ 333,333

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 550ביצוע גשר להולכי רגל
במושב פתחיה ובמושב יציץ ,ע"ס  ,₪ 633,333מקור מימו ן :רשות ניקוז שורק
לכיש .הבהרות :שינוי שם התב"ר לביצוע גשר להולכי רגל במושב יציץ.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 555בניית מוסד חינוכי
מקיף בסתריה שלב א' ,ע"ס  ,₪ 4,064,345מקור מימון :משרד החינוך (אושר
–  ,)₪ 5,063,345קרנות הרשות (תוספת –  .)₪ 0,634,333הבהרות :תוספת
זמנית עד לאישור תקציב ממשרד החינוך לשנת . 0360
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,035מיום ראשון360602533 ,

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון התב"רים כלהלן- :
מס'
תב"ר

נושא

סכום

מקור מימון

הבהרות

פיתוח בישובי
המועצה

₪ 733,333
₪ 733,333
₪ 173,333
₪ 773,333

תבר ₪ 7,333,333 – 737
תבר ₪ 7,333,333 – 736
תבר ₪ 0,333,333 – 735

הסבת המימון שניתן
לישוב נוף איילון
כפיתוח -
להשתתפות לבריכת
שחייה למגזר הדתי
בנוף איילון

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות (  6נגד 0 ,נמנעים) עדכון תב"ר מס' – 531
פיתוח ביישובי המועצה ,ע"ס  ,₪ 633,333מקור מימון :ת ב"ר – 531
 .₪ 5,333,333הבהרות :הקטנת המימון של  ₪ 633,333רמות מאיר.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד עדכון תב"ר מס'  – 034שלהבת בנים 60
כיתות ,ע"ס  ,₪ ₪ 5,333,505מקור מימון :אושר –  ,₪ 4,103,655תוספת
מענק –  .₪ 550,056הבהרות :פיתוח.

.7

אישור תבחינים לתמיכות בעמו תות (ספורט) לשנת  7310ולשנת . 7315

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התבחינים לתמיכות בעמותות (ספורט)
לשנת  0360ולשנת . 0365

.6

עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת . 7310

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב המעודכן ליישוב כפר בן נון ע"ס
( ₪ 351,033במקום .)₪ 300,033
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.5

אישור הלוואה למועצה בסך  7,036,333מלש"ח ,עבור סיוע לרשויות
חלשות במסגרת חוק ההסדרים . 7310-7315

 -הסעיף ירד מסדר היום .
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