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.1

אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת
. 7317

מר פטר וייס :

ישיבת מליאה מס'  . 707ראשית אני מבקש לברך את

מבקרת המועצה ,אמירה מוסקוביץ' ,שהגי שה למועצה את דו"ח מס'  7משנת
 , 7317וניכר כי הושקעה בהכנתו עבודה רבה .בנוסף ,כאן המקום להודות ליו"ר
ועדת הביקורת אמיר ארז ולחברי הוועדה על פועלם במסגרת הוועדה .כפי
שציינה המבקרת בדו"ח ,התייחסות להמלצת הביקורת הן מצדי והן מצד
מינהלת המועצה ועובדי המועצה ,מבי אה לכך שהמועצה שואפת לבחון וליישם
את המלצות הביקורת עוד במהלכה ככל שיידרש .העבודה נעשתה בשיתוף
פעולה ובאווירה עניינית ומקצועית מצד העוסקים במלאכה ,ואני מברך על כך.

מר תמיר ארז :

אני רוצה בשתי מילים להתייחס  ,אני צריך להתנצל

בפניהם ,הוא אמר סעיף  , 1זה סעיף א' בביקורת הקודמת .מה שהקראת זה
באמת סעיף א' בממצאים ,ואמרתי גם מה ועדת ביקורת ,כשהיא שמעה על
הנושא של הגזם ,היא שמעה שגילו תקלה ,היא שמעה שהמועצה התנגדה לזה
ועשתה מכרז בהתאם לנהלים .אני חושב שהמועצה נהגה ראוי ,וזה לגבי
השאלה שלך מהישיבה הקודמת שהנושא הזה היה שייך לשם.
אני שוב רוצה להצטרף ,להגיד תודה ליהודה ולויקטור שהשתתפו בדיונים .אני
רוצה להגיד תודה לאמירה ,כי אני חושב שהעבודה שאמירה עושה זו עבודה
מאוד יסודית ומעמיקה .מי שלא קרא את הדו"חות ,הדו"חות האלה מפרטים
מא' ועד ת' כל מה שאמירה עושה ,עבודה מאוד יס ודית וגם מלמדת ,וכל אחד
יכול לקרוא ולהבין מה היא עשתה ומה הממצאים ומה המועצה צריכה לתקן.
אני חושב שזו דרך מאוד נאותה ומאוד מכובדת .אמירה בדקה את ועדת
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המכרזים ,אני חושב שוועדת המכרזים ,צריך לציין לטובה את כל חברי ועדת
המכרזים – מר ג'ו לוי ,שמנהל את הוועדה ב צורה יוצאת מן הכלל ,את ראובן
ביתן ,שבא לפגישות ,יהודה גבאי ,איך אני יכול לשכוח אתכם? עבדכם הנאמן
גם שם יושב בוועדה .יש אווירה טובה בוועדה .כל מי שמגיע לוועדת מכרזים
אומר לנו ומהלל את הוועדה שפועלת יפה וטוב ,ויש להם רק מילים טובות
להגיד לוועדה.

מר עצמון י ניב :

בתנאי שמביאים לכם את זה למכרז.

מר תמיר ארז :

בלי שום תנאים .אנחנו לא פלסטינאים שיש לנו

תנאים מוקדמים ואין לנו תנאים לאף אחד.

מר עצמון יניב :

יש הרבה דברים שלא מגיעים לוועדה.

מר תמיר ארז :

אנחנו מנהלים את הישיבה עם יועצת משפטית ,עם

טל ,עובדת ,עו שה את העבודה שלה ,היא יוצאת מן הכלל.

מר עצמון יניב :

זה לא שייך .היא מטפלת במה שמגיע אליה.

מר פטר וייס :

עצמון ,למה אתה מפריע? יהיה לך אחרי זה  7דקות

נאום.

מר עצמון יניב :

אבל סומך ,שמעתי ,לוחש לך ,נגמר לו הזמן .סומך,

זה לא התפקיד שלך להיות שעון עצר .זה לא יפה שאתה הפכת להיות סטופר.
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עו"ד חן סומך :

היות שכנראה יש לך גם בעיה בשמיעה -

מר הנרי אלוש :

גם אני שמעתי.

עו"ד חן סומך :

אז גם לך יש בעיה בשמיעה.

מר פטר וייס :

תמיר ,תמשיך.

מר תמיר ארז :

יחד עם ועדת המכרזים ,אני שוב אומר תודה לטל,

שעושה עבודה יוצאת מן הכלל עם הוועדה ,האווירה יוצאת מן הכלל  ,אני חושב
שעובדים ביחד ,ואני חושב שצריך לציין את אריאל ואת גלי שבאים לכל
הישיבות ,רושמים פרוטוקול.

מר הנרי אלוש :

בוא נקצר ,תציין את כולם ,עזוב אותך ,נו.

מר תמיר ארז :

אולי קשה לך לשמוע ביקורת -

מר פטר וייס :

סבלנות ,תנו כבוד לבנאדם.

מר הנרי אלוש :

אתה צריך להתחיל מהכבוד .למה אתה לא אומר לו

'סע ,סע'?

מר אבי אביטל :

עשו

ש משבחים

ועדה

והביקורת ...מישהו אחר.
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מר הנרי אלוש :

מה עם חברי ועדת הנחות ,אתה לא אומר עליהם

כלום? ישראל כהן ,יו"ר הוועד ה ,עובד חבל לך על הזמן .ועדת תכנון ובנייה,
אתה לא אומר עליהם כלום?

מר תמיר ארז :

מה שיגיע לוועדת ביקורת אני אתייחס ואני אגיד כל

מה שצריך .אני יודע שקשה לך לשמוע דברים טובים.

מר הנרי אלוש :

לא קשה לי ,בוא נגיע למהות של העניין  .לא באנו

לדבר תודות.

מר פ טר וייס :

הנרי ,אני מבקש ממך.

מר הנרי אלוש :

אתה יכול לבקש עד מחר.

???:

אריאל ,תבדוק אם יש פה ריטלין.

מר הנרי אלוש :

עד מחר אתה יכול לבקש .מה אתה מבקש? מי אתה

בכלל?

מר תמיר ארז :

אין ריטלין.

מר עצמון יניב :

בבית התלוי לא מדברים על חבל.

מר אב נר בן משה :

תן לו עוד כמה דקות.
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מר הנרי אלוש :

בן משה ,לא שמענו אותך היום.

מר אבנר בן משה :

 73שניות ,תן לו.

מר תמיר ארז :

הביקורת עסקה ברישוי עסקים ,כמו שהביקורת

הקודמת עסקה ברישוי עסקים .אמרתי מקודם ,אני אגיד גם עכשיו ,את מזל
ויוסי הרשקוביץ שעושים עבודה יוצאת מן הכלל ,ולוועדה לתכנון ובנייה
שמסייעת בכל נושא של רישוי עסקים.

מר הנרי אלוש :

תעבור בשמות אחד אחד.

מר עצמון יניב :

לא רק שלא גזרת סרט ,גם גזרו את השם שלך .ראית

איזה גזירה זאת.

מר הנרי אלוש :

מה עם מיה הימן? אין תודה למיה הימן ,כלום?

מר תמיר ארז :

אני רוצה להגיד תודה להנרי ,שכל פעם מרים לי

להנחתות .

מר הנרי אלוש :

תודה לך ,תנחית.

מר תמיר ארז :

וליו"ר המועצה שעוזר לנו -

מר הנרי אלוש :

הוא נוסע לגרמניה בשבוע הבא ,בחייך ,מספיק נו.

מספיק כבר תודה לראש המועצה.

7

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר דוד גמליאל :

לסין ,איזה גר מניה?

מר הנרי אלוש :

זה לא בסין.

מר תמיר ארז :

תודה לכולם.

מר אבי אביטל :

מה הביקורת? רק תודה?

מר פטר וייס :

יש לך נייר מול העיניים ,תסתכל .

מר תמיר ארז :

הכל כתוב.

מר אבי אביטל :

אז גם את התודה אפשר לרשום בנייר ולקצר מהזמן

שלנו.

מר פטר וייס :

עצמון ,יש לך משהו ככה לעניין?

מר עצמון יניב :

נו ,מה חשבת?

מר פטר וייס :

קדימה 7 ,דקות.

מר עצמון יניב :

כשמתקשרים אליי ,זה בתשובה לשאלה של פטר ,זה

לא נחשב ,אל תספור לי.
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מר אבי אביטל :

 7דקות .התודה זה יכול להיות  07דקות.

מר עצמון יניב :

אם אתה רוצ ה תשובה זה לא על חשבון הזמן.

לשאלה שלך אני רק אגיד ,כשמצלצלים לשאול אם אני מגיע לישיבה אני אומר:
'נו ,מה אתם חושבים ,שאני לא אגיע לחגיגה כזאת?'

מר פטר וייס :

אם אתה לא היית היה צריך להמציא אותך.

מר אריאל הילדסהיימר  :אל תרגיש מיוחד ,אני מתקשר לכולם ,עצמ ון.

מר עצמון יניב :

אני יודע ,אבל כולם אומרים זה.

מר פטר וייס :

אם אתה לא היית פה היינו גומרים מהר מדי .ככה

זה מעניין.

מר עצמון יניב :

אף אחת לא אוהבת שגומרים מהר מדי.

???:

אם אתם מתחילים לעשות בדיחה מהעניין -

מר עצמון יניב :

אגב ,מותר למישהו ל תת לי את הדקות שלו גם.

מר הנרי אלוש :

ניסים מימון בגרוזיה ,הוא אמר שהוא נותן לך אותן.

מר עצמון יניב :

עזוב ,יגידו לי אחר כך 'מיה נתנה לך' .אמרו איך זה

יכול להיות שמיה נותנת לך וביטלו לי את זה.
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מר פטר וייס :

עצמון ,קדימה.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

אתם יור דים למטה יותר מדי .די.

מר עצמון יניב :

קודם כל ,לגבי המבקרת .אני מודה למבקרת על

העבודה שלה ,אני רוצה להלין על זה שאין לנו מבקרת לוועדה לתכנון ולבנייה.
כיוון שהמבקרת פסלה את עצמה מטעם של ניגוד עניינים -

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא ,זהו ,נגמר .קיבלתי טופס  , 4הכל בסדר.

מר עצמון יניב :

אני רואה ,לפי מה שאני קורא ,שיש הרבה מקום

לביקורת בוועדה לתכנון ובנייה ,ואני האמת ,במסגרת המידע ,סברתי שראש
המועצה יודיע שהוא משעה את עצמו מרשות הוועדה לנוכח הממצאים לכאורה
שעולים.

מר פטר וייס :

מה אתה אומר?

מר עצמון יניב :

כ ן .אני עדיין חושב שאתה צריך לעשות את זה.

מר אבי אביטל :

צוחק מי שצוחק אחרון.

מר עצמון יניב :

זה דבר אחד ,אבל נחכה ונראה .כי אני יודע הרבה

יותר ממה שהתפרסם שם.
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מר פטר וייס :

כן ,כן.

מר עצמון יניב :

אל תגיד לי 'כן' ,תאמין לי שאני נהגתי באיפוק.

מר פט ר וייס :

אתה ,יש לך הרבה ניסיון עם קופת חולים מאוחדת.

אתה מסודר שם.

מר עצמון יניב :

תשמע ,מיסטר קלין ,מסתבר שאתה רחוק ממיסטר

קלין.

מר פטר וייס :

רק מה שכתוב שם בדו"ח.

מר עצמון יניב :

אתה רחוק ממיסטר קלין ,עליי לא כתוב שום דבר,

ואתה לא מיסטר קלין ,אתה רחוק מזה .אתה נגוע בצורה חמורה ביותר.
והדמעות של הבת שלך יוכיחו את זה.

מר פטר וייס :

תמשיך.

מר עצמון יניב :

עכשיו לעצם הדבר.

מר הנרי אלוש :

מה אתה מציע?

מר עצמון יניב :

אני מציע שראש המועצה ישעה את עצמו מראשות

הוועדה לתכנון ובנייה.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר פטר וייס :

ה צחקת אותי.

מר עצמון יניב :

טוב שתצחק .עכשיו לעניין הדו"ח .אני אתמקד

בנושא אחד ,וזה נושא הגזם.

מר אריאל הילדסהיימר  :מה זה קשור לדו"ח המבקרת? זה לא בדו"ח
המבקרת.

מר עצמון יניב :

היא מדברת על זה ,גם הוא מדבר על זה.

מר אריאל הילדסהיימר  :היא לא מדברת על זה מילה אחת.

מר עצמון יניב :

הם מדברים על המכרז של הגזם ,אל תגיד לי.

מר הנרי אלוש :

ואם הם לא מדברים ,ב  7 -דקות הוא יכול לדבר גם

על ברצלונה שהגיעה לארץ .אל תפריעו לו ,תנו לו לדבר .בישיבה הקודמת
אמרתם שנגיע לגזם ,תנו לו לדבר.

מר אבי אביטל :

רצינו לדבר על הגזם לפני כן ,אמרו לנו 'זה בפרק

הבא' .נו ,תחליטו.

מר עצמון יניב :

רבותיי ,אתם לא תסתמו לי את הפה.

מר פטר וייס :

בדיוק ,אתה תדבר.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר עצמון יניב :

 5שנים לא עשו מכרז .עכשיו בוא נראה מה

המשמעות של זה .אם זה היעד הבא שהם טעו בתום לב ,לא עשו מכרז .כתוב
בחוזה של הגזם ללא מכרז ,שהמחירים יתעדכנו בהצמדה למדד המחירים
לצרכן.

מר פטר וייס :

עצמון ,אני מבקש להפסיק את ההקלטה ,זה לא על

סדר היום.

מר הנרי אלוש :

לא ,סליחה .מה השערורייה הזאת?

מר עצמון יניב :

אני אתייחס לגזם.

מר פטר וייס :

לא ,תסגור את ההקלטה.

 הפסקת ההקלטה לבקשת ראש המועצה -גב' אמירה מוסקוביץ' :

הדיון עכשיו הוא בסיכום והמלצות של ועדת

הביקורת על דו"ח הביקורת של מבקרת המועצה .ניגשתי אחרי הישיבה לתמיר
ואמרתי לו שהוא טעה  .הנושא של הגזם נעשה ב  , 7317 -ביקורת של משרד
הפנים .הדו"ח הזה מתי יחס למכרזים שנעשו ב  , 7311 -לא כולל את נושא הגזם.
תמיר עכשיו ,בתחילת הישיבה ,הודיע בדיוק ,דיבר על סיכום שהם עשו לגבי
דו"ח המבקרת .יש מכרזים ,יש רישוי עסקים ויש מעקב אחרי תיקון ליקויים
משנים קודמות .מה שאני מציעה עכשיו ,בואו נסיים את הדיון בדו"ח שלי
ואחר כך ת חליטו מה שאתם רוצים לעשות -

מר עצמון יניב :

לא מקובל.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

גב' אמירה מוסקוביץ' :

תן לי לסיים .מבחינת סדר היום ,נפתחה ישיבה,

הישיבה דנה בדו"ח הזה .תסיימו לדבר על הדו"ח הזה ,יחליטו אחר כך היועץ
המשפטי מה -

מר עצמון יניב :

לא סומכים עליו בגרוש.

מר אבנר בן משה :

אפשר לשאול שאלה? הסוגיה הזאת היא רק לגבי

. 7311

גב' אמירה מוסקוביץ' :

נכון ,מכרזים של  , 7311המכרז של הגזם נעשה ב -

. 7317

מר אבי אביטל :

אבל בגזם לא נעשה מכרז .בגלל זה זה לא נמצא

בדו"ח.

מר אבנר בן משה :

מותר לשאול שאלה בלי הפרעה? לגבי  , 7311זה מה

שאת מת חמת אותנו מתחילה עד סופה ,נכון?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

קראת את הדו"ח?

מר אבנר בן משה :

אני קראתי את חלקו ,אני לא רוצה להגיד שאני יודע

את הכל ,אבל פשוט שאלה נקודתית ,אפשר?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

ודאי.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר אבנר בן משה :

הסוגיה של החסך במכרז של גזם קיים שם ב תוך

הדו"ח?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא.

מר אבנר בן משה :

לא התייחס אליו?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא.

מר אבנר בן משה :

מבחינתך זה היה בסדר.

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא אמרתי שזה היה בסדר.

???:

את לא בודקת כל דבר?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

אני לא בודקת.

מר אבנר בן משה :

האם בדו"ח של  7311התייחסת?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא.

מר אבנר בן משה :

גם לא ברמז.

גב' אמירה מוסקוביץ' :

לא ,כי זה לא...
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר הנרי אלוש :

ההקלטה עובדת? אתם מנהלים פה דיון חברי? איזה

דיון זה?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

זה בסדר ,מותר לו לשאול.

מר הנרי אלוש :

אבל זה משא ומתן או ישיבת מועצה?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

זה לא משא ומתן.

מר הנרי אלוש :

סליחה ,אמירה .זה ישיבת מועצה כרגע ,פטר?

ההקלטה עובדת?

???:

כן.

מר עצמון יניב :

יש יועץ משפטי ,יגיד לך מה אומר החוק.

מר אבנר בן משה :

אני מצטער שלא הספקתי לקרוא את הכל .לכן אני

רוצה לשאול אותך עכשיו ,אם את מרשה לי כמובן .האם היתה לך התייחסות
אפילו במלוא הנימה ,משהו שקשור לזה שהיתה פעולה של איסוף גזם ,ועד כמה
שידי משגת ,אני שומע מהצד שלא היה מכרז  5שנים .האם אני טועה?

???:

נכון.

מר אבנר בן מ שה :

האם היתה לך איזושהי התייחסות?

06

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר פטר וייס :

היא אמרה לך שלא.

מר אבנר בן משה :

אני לא שמעתי אותה .לא רוצים שנשאל? אני לא

יכול לשמוע אותה ,ריבונו של עולם.

גב' אמירה מוסקוביץ' :

הוא שאל שאלה לגיטימית ,צריך להסביר לו איך זה

מתנהל.

מר תמיר ארז :

יש א ת הדו"ח של המבקרת  ,זה החוברת הירוקה .אני

בישיבה הקודמת הקראתי ו הסברתי בכמה מילים מה הקראתי ומה הפתרון
שוועדת ביקורת מצאה .אנחנו בישיבה הזו ,השנייה ,מדברים על החוברת
הירוקה ,וצריך להיות סעיף או בישיבה הזו או בישיבה הבאה ,התייחסות
לפרוטוקולים  .מכיוון שהישיבה הקודמת הסתיימה והישיבה הזו היא רק על
החוברת הירוקה ,יש אפשרות להתייחס לישיבה הקודמת בהערות לפרוטוקול
או בישיבה הזו או בישיבה הבאה .תחליטו.

מר אבי אביטל :

אז נחליט עכשיו .הנה ,הוא מצא פתרון.

מר עצמון יניב :

אני מבקש לומר משהו.

מר אבנר בן משה :

אני לא מבין למה כל הסוגיה הזאת ליצור תסיסה יש

מאין? אתה יוצר מריבה יש מאין .למה?

גב' אמירה מוסקוביץ' :

הוא הציע פתרון טוב.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר אבנר בן משה :

לא

על

זה

אני

מדבר.

הקטע

של

הניסיונות

הלולייניים לא לתת לבנאדם לדבר .למה?

מר עצמון יניב :

לא ,הוא לא ייתן לדבר על זה .אני לא אפול

למלכודת הזאת.

מר אבנר בן משה :

שום מלכודת .למה לא נגיע לסיכום חברי ,תקבל את

זכות הדיבור שלך בסוגיה שאתה רוצה לדבר עליה  ,אנחנו נסכם רק מתי .לא
בכוח.

מר אבי אביטל :

תתביישו לכם איך אתם מסתודדים איך לנסות וזה,

במקום לנהל פה משהו דמוקרטי .יש פה תו שבי מועצה שאם היו רואים אתכם
עכשיו היו מתביישים בכם .באמת מתביישים .אתם מסתירים את האמת .חבל
שלא יכולתי לצלם אתכם.

עו"ד חן סומך :

אני באמת תוהה אם הם היו מתביישים ,במי הם היו

מתביישים.

מר אבי אביטל :

בך היו מתביישים במיוחד ,יועץ משפטי.

???:

חן ,אל תיגרר.

מר עצמון יניב :

ביקשנו ממך  13פעמים לשמור על ד' אמותיך כיועץ

משפטי ולא להתיימר להיות פה חבר מועצה .ואתה חוזר וחוזר ומשמש
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

בתפקידים שלא נועדו לך ולא יועדו לך.

עו"ד חן סומך :

אתה צודק .סיימת?

מר עצמון יניב :

הגיע הזמן שתגביל את עצמך לתפקידך ,עם כל

הכבוד שיש לי אליך ,תשמור על ד' אמותיך של יועץ משפטי .זה מאוד חשוב.

עו"ד חן סומך :

אני מודה לך מאוד.

מר עצמון יניב :

זה לא יכול להיות שיועץ משפטי יעבור כל הזמן את

הקו ויהפוך להיות מהאקזקוטיבה .אתה לא מהאקזקוטיבה ,אתה יועץ וזה
תפקידך .ואז אני אכבד אותך .את ה לא יכול לשבת על שולחן ההנהלה ולשמש
כמנהל.

עו"ד חן סומך :

אני מוותר על זה שתכבד אותי ,אתה יכול גם לא

לכבד אותי.

מר פטר וייס :

אתה רוצה להתייחס לזה? לזה ,לא לדברים אחרים.

מר עצמון יניב :

עמ'  77לדו"ח שלך ,את אומרת שמירה על טוהר

המידות .היות ומדובר בה ליך מסואב ,זה המכרזים -

עו"ד חן סומך :

תסגור את ההקלטה בבקשה.

מר הנרי אלוש :

סליחה ,אין סמכות.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

???:

אתה שם לב שאתה מנהל את הישיבה? אתה לא שם

לה מה קורה פה? אמרת הוא בעל הבית? אתה בעל הבית.

עו"ד חן סומך :

אני מציע לראש המועצה לסגור את ההקלטה.

מר הנרי אלוש :

אתה מציע לראש המועצה? תודה רבה.

??? :

אתה מציע? אתה נתת הוראה ,אתה לא שם לב.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

אתה באתם לפה לעשות בלגאן ,וזה לא יהיה .אתה

באת לעשות בלגאן ,אני מצטער מאוד.

???:

עם כל הכבוד ,עדיף לשבת .עם כל הכבוד .אני מבקש

ממך יפה.

מר הנרי אלוש :

מה קרה ,הזנב מכשכש בכלב? מה זה הדבר הזה?

מר יוסף (ג'ו) לוי :

אני מבקש להוריד את הטונים.

מר הנרי אלוש :

פטר,

למה

חן

סומך

אומר

ההקלטה'? יש לו סמכות לזה?

מר אריאל הילדסהיימר  :חן סומך הציע לראש המועצה -
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לבחור

'סגור

את

מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר הנרי אלוש :

אתה אמרת לו 'סגור את ההקלטה'.

???:

אתה גם משקר נוסף לכל .יועץ משפטי וגם משקר.

עו"ד חן סומך :

אתה צודק ,אני לא עונה לך.

מר עצמון יניב :

רבותיי ,אני מטעמי בריאות לא יכול להמשיך .זה

עולה לי בבריאות .אני רוצה להגיד לכם ,רבותיי ,יש גבול למה שאני מוכן
להקר יב בעד המועצה .אבל תדעו לכם דבר אחד ,אני מקווה שאתה מקליט
אותי ,שאם ככה תמשיך המועצה להתנהל יום אחד תופעל גם אחריות
הדירקטורים עליכם .כיוון שלא יכול להיות שאנשים שאנחנו השלכנו והטלנו
עליהם אמון מועלים באמון ברי " ש גלי ולא נותנים לנו לחשוף את כל הפעילות
שלהם .

מר הנרי אלוש :

אתה לא הולך.

???:

אני מבקש ממך להישאר.

עו"ד חן סומך :

בתור היועץ המשפטי של המועצה ,אני עכשיו נותן

ייעוץ משפטי לחברי המועצה.

מר הנרי אלוש :

קיבלת זכות דיבור?

עו"ד חן סומך :

בתור היועץ המשפטי של חברי המועצה אני מציע

לכם לא להתייח ס לאיום של מר עצמון יניב.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר עצמון יניב :

זה לא היה איום.

עו"ד חן סומך :

אתה איימת על חברי המועצה.

מר עצמון יניב :

לבדוק את עצמם.

עו"ד חן סומך :

מאה אחוז .אז אני מציע לחברי המועצה לא לתת

שום ביטוי לאיומים של מר עצמון.

מר הנרי אלוש :

לא ניתן לך לד בר ,נרים את הקול גבוה ממך.

(מדברים ביחד)

מר הנרי אלוש :

רק אתה ,חן סומך .אתה לא ראש המועצה ולא חבר

מועצה ולא כלום.

עו"ד חן סומך :

אתה צודק.

???:

פטר ,תנעל את הישיבה וזהו .אתה לא רוצה – עזוב.

נו ,אי אפשר ככה.

מר פטר וייס :

או שתתייחסו עניינית או שאני אביא את זה להצבעה

ואני הולך הביתה.
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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,235מיום ראשון40805.33 ,

מר הנרי אלוש :

לך הביתה.

מר עצמון יניב :

הגיע הזמן.

מר פטר וייס :

עצמון ,תחכה הרבה זמן .עם כל הרצונות שלך.

מר עצמון יניב :

אני לא מתמודד .אבל אתה לא ראוי להמשיך

בתפקיד הזה.

מר פטר וייס :

בטח שלא .תראה איזה מועצה יש.

מר עצמון יניב :

אתה שמת יצירת אסבסט בחצר שלך.

מר פטר וייס :

אני אתבע אותך על זה.

מר עצמון יניב :

אתה יודע מה קורה בחצר של כל אחד מאנשי

המועצה .רק בחצר שלך אתה לא יודע מה קורה .עוד לא שמעתי בדיחה כזאת.

מר פטר וייס :

חברים ,אני מבקש להצביע.

מר הנרי אלוש :

להצביע על מה? בעד מה?

עו"ד חן סומך :

יש המלצות של ועדת ביקורת .

מר הנרי אלוש :

שום דו"ח ,לא יהיה שום דו"ח .איזה דו"ח? דנו
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בדו"ח?

מר פטר וייס :

מי בעד?

מר הנרי אלוש :

הלו ,אתה לא יודע על מה אתה מרים את היד.

מר אבי אביטל :

מה זה? לא שאלתי שאלות.

???:

כמה יש?

מר אבי אביטל :

' כמה יש' אתה שואל? זה מה שמעניין אתכם?

מר פטר וייס :

מי נגד?

מר אבי אביטל :

ברור שאני נמנע.

החלטה  :הוחלט לאשר ברוב קולות (  5נגד 1 ,נמנע) את סיכום והצעות ועדת
ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת . 2212

מ ר פטר וייס :

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

_________________

______________________

פטר וייס
ראש המועצה

מר אריאל הילדסהיימר
מנכ"ל המועצה
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