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מועצה אזורית גזר
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

מר דוד גמליאל :

אנחנו מבקשים לאשר את צו המיסים לשנת  7312על

אותו בסיס ,ללא כל שינוי בסיווגי המיסים לפי הצו שאושר ב  . 7310 -כמובן
בכפוף להעלאות החוקיות שמשרד הפנים יחייב את המועצה להעלות אותם.
למי יש שאלות?

מר פטר וייס :

מי בעד א ישור צו המיסים?

מר הנרי אלוש :

רגע ,צריך רגע לחשוב על השאלה ,לא שאלות

ומכינים אותן מראש .תן לנשום פה לאנשים שנייה .למה אנחנו מעלים את זה
עכשיו ואנחנו לא עושים תקציב?

מר דוד גמליאל :

כי אנחנו מחויבים את צו המיסים לאשר עד ה -

 . 03/11עפ"י חוק.

מר יוסף (ג'ו ) לוי :

אולי פטר לא יהיה ,אז אנחנו עכשיו צריכים.

מר פטר וייס :

בנובמבר אני עוד אהיה.

מר דוד גמליאל :

עד  03/11יש חוק שמחייב אותנו לאשר צו מיסים.

תקציב יש אפשרות לאשר יותר מאוחר גם .וכפי שפטר אמר לכם.

מר הנרי אלוש :

אם אנחנו מאשרים את התקציב.

מר ראו בן ביטן :

ג'ו ,קח בחשבון ,פטר עד ה  72 -לחודש פה .ב  77 -הוא

לא יהיה.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

מר הנרי אלוש :

דוד ,אנחנו מאשרים את צו המיסים כרגע .מה קורה

אם יש ראש מועצה חדש והוא ורצה להעלות את התוספת? הוא יוכל או לא
יוכל?

מר יוסף (ג'ו) לוי :

לא .בגלל זה אנחנו מסנדלים אותו.

מר הנרי אלוש :

בגלל זה מה? ג'ו ,לא שמעתי.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

בגלל זה עכשיו מסנדלים את ראש המועצה החדש

שיהיה.

מר הנרי אלוש :

תגיד את זה עוד פעם ,שישמעו את זה טוב.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

כן ,שירשמו את זה.

מר הנרי אלוש :

זה מוקלט.

מר בצלאל בוכריס :

יאללה ,נו.

מר הנרי אלוש :

מה קרה ,בוכריס? אני שואל שאלה .אולי זה יכול

לקרות.

מר בצלאל בוכריס :

זה באמת יכול להיות ? אתה מאמין בזה?
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

מר הנרי אלוש :

בוודאי.

מר פטר וייס :

כן ,למה לא? הכל יכול להיות.

מר בצלאל בוכריס :

אני לא מאמין.

מר הנרי אלוש :

שאלתי שא לה את היועץ המשפטי ,מה קורה?

עו"ד חן סומך :

כל העלאה חריגה צריכה להגיע לשולחן של המועצה

עד ה . 03/11 -

מר הנרי אלוש :

אני שואל ,לא תהיה אפשרות לראש המועצה הזה או

הבא אחריו להעלות ולשנות.

עו"ד חן סומך :

בשנת  7312לא תהיה שום אפשרות לשנות את צו

המיסים של המועצה .השינוי היחידי ביחס לזה זה ההעלאה החוקית .זה הדבר
היחידי שבמילא ,גם אם המועצה לא תקבל את זה ,זה מה שיהיה.

מר הנרי אלוש :

בתוך צו המיסים הזה ,עוד לא קראתי אותו ,אבל ה -

 73%הנוספים של העסקים גם נמצא פה בפנים?

גב' מאיה הימן :

נו בטח ,זה היה שנה שעבר ה.

מר הנרי אלוש :

אני יודע מה אני שואל ,אני שואל את הגזבר.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

מר דוד גמליאל :

בלי העלאות חריגות .אין שינוי.

מר הנרי אלוש :

אבל אנחנו העלינו את זה  7שנים במאה אחוז.

מר דוד גמליאל :

אין שינוי מהצו של  7310החוקי.

מר הנרי אלוש :

אנחנו העלינו את זה במאה אחוז ל  7 -שנים.

מר דוד גמליאל :

לא ,אין ,לא אשרו העלאות כאלו.

עו"ד חן סומך :

לא מעלים את זה באופן אוטומטי .כל שנה כשרוצים

לבקש העלאה חריגה צריך לאשר אותה בנפרד לאותה שנה .בשנה הזאת ,עפ"י
מה שאומר הגזבר ,אין שום העלאה.

גב' מאיה הימן :

אני יודעת מה הוא מתכוון.

מר דוד גמליאל :

אני הבנתי את השאלה.

גב' מאיה הימן :

שבאמת זה יהיה גם קדימה.

מר הנרי אלוש :

סליחה ,תן לי את הזמן שלי ,תשאל כמה שאתה

רוצה.

עו"ד חן סומך :

בשנת  7312לא מתבקשת העלאה חריגה של ארנונה.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

גב' מאיה הימן :

אז אמרתם ש זה היה צו מגבוה .אז זה לא שאתם

ביקשתם ,אלא הפילו את זה עליכם ,נכון?

עו"ד חן סומך :

נכון.

גב' מאיה הימן :

יפה .זאת אומרת שיכול להיות מצב שבעוד כמה

חודשים יבוא משרד האוצר ,משרד האמו ,יגיד -

מר דוד גמליאל :

לא דרך מיסים.

מר הנרי אלוש :

משרד האוצר לא מע לה מיסים ,משרד הפנים לא

מעלה מיסים.

עו"ד חן סומך :

לא יכול להיות מצב כזה לשנת  . 7312אם המועצה

לא תקבל החלטה שמשנה את המצב הקיים ,בשנת  7312לא תהיה שום העלאה
חריגה של המיסים.

מר אבי אביטל :

היא אומרת שלא יכול להיות מצב רטרואקטיבי כמו

שאז חייבו אותנו.

מר דוד גמליאל :

ל  , 12 -לגבי  7310אלוהים יודע.

גב' מאיה הימן :

מה זאת אומרת? אבל אם זה יהיה ל  7310 -אז זה

יחול גם על . 7312
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,555מיום ראשון3103302.35 ,

מר דוד גמליאל :

אף ועד מקומי לא קיבל תשובה על הבקשות

החריגות שלו.

גב' מאיה הימן :

לא על ועד מקומי ,על המועצה.

מר הנרי אלוש :

מיסי ם לעסקים  , 73%יעלו ב  7312 -או לא יעלו?

מר דוד גמליאל :

זה אני לא יודע.

מר הנרי אלוש :

מה אתה לא יודע? אתה אומר שלא ,עכשיו אתה

אומר אתה לא יודע?

מר דוד גמליאל :

לא הבנת אותי.

מר הנרי אלוש :

אני שואל ברור.

מר יוסף (ג'ו) לוי :

ב  7310 -עדיין השרים יכול ים להחליט שהם מעלים

ב - 73% -

???:

לא ,בלי החלטת ביניים לא יכולים להחליט.

מר הנרי אלוש :

אני רוצה לשאול עוד פעם .במהלך  7310העלינו את

המיסים לעסקים ב . 73% -

גב' מאיה הימן :

רטרואקטיבית.
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מר הנרי אלוש :

אבי ,היתה החלטה של מליאת המועצה להעלות את

זה ב  133% -ל  7 -שנים.

מר אבי אביטל :

לא ,עלתה  73%על הישיבה הראשונה.

מר הנרי אלוש :

לאותה שנה?

מר אבי אביטל :

כן .זה מה שאישרנו.

מר הנרי אלוש :

מה היתה ההחלטה?  73%ב  ? 7310 -וב  7312 -מה?

מר דוד גמליאל :

 7312אפס.

מר הנרי אלוש :

אין העלאה של עסקים ב ? 7312 -

מר דוד גמליאל :

אין ב  ! 7312 -לשאלה שלך ,שאתה שאלת לגבי , 7310

המועצה ביקשה העלאה חריגה של  73%ולא קיבלה .יכול להיות שלא יאשרו או
כן יאשרו.

מר הנרי אלוש :

מה לא קיבלה? נו באמת.

גב' מאיה הימן :

אבל חייבתם את העסקים.

מר הנרי אלוש :

על . 7317
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מר אבי אביטל :

הבנתי את השיטה.

מר דוד גמליאל :

למה שיטה?

מר אבי אביטל :

זה כאילו לא מעלים ומקבלים את הבומבה בסוף

השנה רטרואקטיבית.

מר דוד גמליאל :

אבל זה לא תלוי בנו .אני אסביר שוב 7317 .המועצה

אישרה סכום מסוים ,קיבלה אישור להעלות ב  , 7317 -קרוב ל  , 01/17 -בסוף
שנה ,קיבל ה אישור חריג להעלות ב . 73% -

מר אבי אביטל :

אבל לא ביקשנו עוד פעם .ביקשנו רק פעם אחת.

מר דוד גמליאל :

רגע ,תן לי ,אני אגיד לך- 03/11/17 .

מר אבי אביטל :

עוד פעם ? 73%

מר דוד גמליאל :

כן 03/11/17 .פעם שנייה אישרה המועצה העלאה

חריגה עבור  , 7310ועד היום בצ הריים ,בדקתי את זה באופן אישי  ,עדיין
השרים לא החליטו.

מר אבנר בן משה :

כל הכבוד.

מר אבי אביטל :

איזה כל הכבוד? הם יעלו את זה .מצאו מחלבה אלה.
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מר הנרי אלוש :

יש לי עוד שאלה ,שאמנם לא קשורה לנושא .הבטחת

שבישיבה הבאה ,הקודמת -

מר פטר וייס :

זה לא לעניין.

מר הנרי אלוש :

זה לא לעניין ואני רואה שהמבקרת נמצאת כאן -

מר פטר וייס :

זה לא לעניין .לך לעיתונות.

מר הנרי אלוש :

לא ,אני לא אלך לעיתונות ,פטר ,אני הולך פה

למליאת המועצה .מתי אנחנו נדון בעניין של הגזם ,פטר?

מר פטר וייס :

אתה יכול לדון בקדנציה הבאה.

מר הנרי אלוש :

תודה רבה ,שמענו .בקדנציה הבאה.

מר פטר וייס :

מי בעד אישור צו המיסים? מי נגד? מי נמנע? תודה

רבה ,הישיבה נעולה.

החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את צו המיסים למועצה לשנת . 0272

______________________

_________________

מר אריאל הילדסהיימר

פטר וייס

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה
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