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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המני מס' 336
מיו ה' ,יג' באב תשס"ח14/08/2008 ,
משתתפי:

ירו בנו יו"ר המועצה ,יואל גמליאל סג מ"מ ,עדנה סגל דוד ,איל ב ישי,
רפאל חנינה ,עו"ד יקותיאל תנעמי ,מיכאל צארו

חסרי:

רני שרעבי ,ער שניר ,אליהו רדיע ,דוד כו

נוכחי:

אריה לוינגר  גזבר ומזכיר המועצה ,עודד ארנומהנדס ,ליאור מדהלה
מנהל אג תשתיות

על סדר היו:
סעי :1

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  72מיו 7/8/08

ס" ק :1

אישור הסכ ביצוע ע המגבית ה מאוחדת הסוכנות היהודית להקמת מגרש
כדורסל.

ס" ק :2

אישור הסכ לשעת חרו בי האולפנה לבי המועצה.

ס" ק :3

אישור הגדלת תב"ר מס'  780עבודות ביוב בס של  250,000ש"ח
המימו :קר עב' פיתוח.

ס" ק :4

אישור הגדלת תב"ר מס'  815תוספת בנייה והגדלת חדר מגורי בביה"ס
"פינס" ,אומד  60,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ס" ק :5

אישור הגדלת תב"ר מס'  843שיפוצי במוסדות חינו בס של  100,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ס" ק :6

אישור הגדלת תב"ר מס'  757מדידות ונכסי בס של  100,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ס" ק :7

אישור הגדלת תב"ר מס'  730תכנו ביה"ס "אוהל שלו" בס של 100,000
,
מימו :קר עבודות פיתוח
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ירו בנו:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מ המניי מספר  336שמתקיימת
ביו חמישי  14/8/08בשעה  19:20באול ישיבות בית המועצה.
על סדר היו:
סעי  :1אישור פרוטוקול הנהלה מספר  72מיו  .7/8/08ס"ק ,1
נוכחי :ראש המועצה ירו ב נו ,סג ממלא מקו יואל גמליאל ,חברת
המועצה עדנה סגל דוד ,חבר המועצה איל ב ישי ,חבר המועצה רפאל חנינה
וחבר המועצה יקותיאל תנעמי.

ס" ק :1

אישור הסכ ביצוע ע המגבית המאוחדת הסוכנות היהודית להקמת מגרש
כדורסל

ירו בנו:

אני את כא פתיח קצר .דנו בזה בישיבת ,שנייה שנייה ,דנו בזה בישיבת
ההנהלה האחרונה ואנחנו נדרשי לאשר את ההסכ ואת המיקו וכא
המיקו הוא שונה ממה שאנחנו כא אישרנו ,בגלל זה ג הבאתי את ליאור
שיבוא ויציג את הדברי .ועל פניו נדרש כא להחליט ,ג על הצעת מחיר ,ג
על המיקו וג על ההסכ .ליאור.

ליאור מדהלה :ככה ,היתה איזושהי החלטה ,אני לא הייתי פה,
ירו בנו:

אתה לא היית באר .ולכ ההחלטה היתה כפי שהיתה ,ובא ליאור ואמר
שנכו יהיה להציג את זה בחזרה בשבטי ישראל...

ליאור מדהלה :אני אגיד למה .עשינו בדיקות שמה באתר הזה כפי שאמרתי בהתחלה,
האתר הזה מוכרז כעתיקות .באה רשות העתיקות ואמרה שלא נית לבצע
חפירה יותר מ 20ס"מ מתחת לקרקע הקיימי ,כי יש שמה עתיקות שצרי
לשמור עליה ואסור לפגוע בה וכדומה.
העליתי פה איזשהו פתרו בעצ להגביה את המגרש בכ 30ס"מ מעל פני
הקרקע .מותר לנו לחפור  ,20א את רואי הכחול זה הקרקע הקיימת,
או.קיי? אני אעשה קיר תמ קט היקפי שיקי את כל המגרש ובעצ אני
אמלא שכבה אחת של  20אז אני במפלס הקיי ועוד שכבה אחת של 20
אנחנו צריכי בס הכל  40הס"מ ,עוד  8ס"מ אני בער יהיה פה כ 30ס"מ

3

מעל פני הקרקע ,קורה היקפית שתתחו את המגרש ועליה אני אוכל להציב
את הגדר ההיקפית של  4מטרי וכ יש לנו פתרו ,התוספת ,אני לא מדבר
עכשיו על תאורה ,זה לא תאורה ,תוספת בער של קירות התמ כ50,000
שקלי לפרוייקט .קיר תמ היקפי.
יואל גמליאל :למה אתה לא מכניס ג את התאורה?
עדנה סגל:

בדיוק ,למה אתה לא מכניס ג את התאורה?

ליאור מדהלה :רגע ,רגע ,אני דיברתי כרגע על הנושא של אטימות .תאורה אני מניח ואני ג
אמרתי את זה אז באיזשהו,
יואל גמליאל :תאורה זה  10,000שקל.
ליאור מדהלה :לא ,יותר .עמוד ,תאורה ,התאורה,
יואל גמליאל :קוד כל אני דיברתי ע אדו יהודה ,אז התאורה,
ליאור מדהלה :לעמוד  10,000שקל,
יואל גמליאל 10,000 ... :שקל כולל תשתיות.
ליאור מדהלה :לעמוד.
יואל גמליאל :כולל תשתיות.
ליאור מדהלה :לעמוד אחד .אז ארבעה עמודי,
יואל גמליאל 40,000 :שקל.
ליאור מדהלה 40,000 :שקל ,תיקח בחשבו שיש ל עוד מרכזיה שצרי להזמי 5060 ,אל
שקלי זה הנושא של התאורה.
ירו בנו:

זה מה שאתה מדבר על תוספת ס הכל של כ 100,000שקל.

יואל גמליאל :תעלה את זה  100,000שקל.
ליאור מדהלה :סדר גודל של  100,000שקל ,לא מתחייב אבל זה הסדרי גודל.
ירו בנו:

שאלות.

ליאור מדהלה :פלוס מינוס ,אני אסביר ג למה העליתי את ההצעה הזאת ,כי אני חושב ש,
א את רוצי אני אסביר לכ למה זה פחות ...אני אסביר לכ.
דובר:

חשוב לי לשמוע.

ליאור מדהלה :חשוב ל לשמוע .א' מבחינת צרכי .אני אישרו לי הזמנה לתכנו של מגרש
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קט רגל משולב ,בפרוגרמה של משרד החינו,
ירו בנו:

 51,000שקל,

ליאור מדהלה :לתיכו ...זה אמור להיראות ככה .שני מגרשי כדורסל ,סליחה ,שני מגרשי
כדורסל ומגרש קט רגל בניצב .ככה זה אמור להיראות ,שני מגרשי כדורסל.
דבר שני זה מצרי תכנו מאוד מפורט ,כי האזור של הרמפה גבוה מעל פני
הקרקע.
דבר שלישי ,המגרש הזה נועד לקהילה ,בשביל להפו אותו לקהילה אני צרי
לבודד אותו מבית הספר .הוא לא מבודד .הגישה היחידה זה מכיוו רחוב
ראוב ,כלומר אני צרי לגדור ,תקשיב טוב ,הנה אתה רואה פה שרטטתי?
נניח שאני אעשה פה מגרש ,אני ארצה שבערב תושבי כ יכנסו ,הוא לא
משיק לגדר אז אני אצטר לעשות גדר קוד כל ככה נכו? ככה ,ורצועת
מעבר של גדר לכל האור כדי שאנשי יכנסו מפה ויגיעו למגרש.
רפי חנינה:

איפה זה רחוב ראוב?

ליאור מדהלה :זה השביל ,תקשיב ,זה השביל של הגני וזה ראוב.
רפי חנינה:

איפה זה רחוב מרבד הכספי ,ליאור,

ליאור מדהלה :מרבד הקסמי אי ל גישה מש.
רפי חנינה:

אז כשאתה תארת היתה לנו גישה.

ליאור מדהלה :אי גישה.
ירו בנו:

שמה ביטלנו את זה ועשינו את הכניסה מ,

ליאור מדהלה :שטח פרטי קותי ,זה לא של המועצה ,כ ,פה לא בפינה הזאת ,אתה לא יכול
להגיע מפה של המגרש.
רפי חנינה:

למרבד הכספי אתה לא יכול להגיע?

יקותיאל תנעמי :אתה יכול להגיע מאזור,
ליאור מדהלה :במעבר הזה אתה לא יכול להגיע ,נקודה.
יקותיאל תנעמי :אתה יכול להיכנס,
)מדברי יחד(
יקותיאל תנעמי :במתח של המרכז,
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רפי חנינה:

במרכז המסחרי הקט,

יקותיאל תנעמי :במרכז המסחרי אתה יכול להיכנס,
ליאור מדהלה :פרטי ,פרטי נו .איפה שהקנה סו.
יקותיאל תנעמי :מאיפה את נכנסי לבית כנסת?
דובר:

שלנו?

יקותיאל תנעמי :כ.
דובר:

מרחוב יהודה.

יקותיאל תנעמי :נו ,מה אתה רוצה?
רפי חנינה:

לא ,ראוב,

)מדברי יחד(
דובר:

רק דר הבית כנסת.

ליאור מדהלה :אתה רואה פה שהמסחרי הזה זה פרטי? מאיפה אתה מגיע למגרש הזה
לפינה הזאת? זה מסחרי פרטי .זה חו אבל מה אתה,
יקותיאל תנעמי :איפה שבט אחי?
ליאור מדהלה :פה ,לא יודע ,פה נראה לי .מה אתה רוצה לפלח את הגני?
דובר:

בית כנסת שבט אחי.

יקותיאל תנעמי :אי ה נכנסי לפה?
דובר:

זה בתו מתח של נתיבי נוע.

יואל גמליאל :לא ,ה נכנסי דר הבית כנסת ,דר הבית כנסת אתה לא יכול להיכנס.
יקותיאל תנעמי :אי ה נכנסי לפה? הנה פה ,אי ה נכסי לפה לבית כנסת?
דובר:

הבית כנסת הוא מיד אחרי המכולות.

יקותיאל תנעמי :אז מפה?
ליאור מדהלה :אני לא יודע.
דובר:

בי הגני לבי החנויות.

יקותיאל תנעמי :בהגיו.
ליאור מדהלה :אז מה אתה רוצה ...יעברו דר הבית כנסת?
יקותיאל תנעמי :שנייה לא הבנת ,זה היה עקרוני מבחינתי מאיפה נכנסי ,אתה אומר לי
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שנכנסי עכשיו לתו שטח ציבורי,
ליאור מדהלה :אני לא יודע מה יש שמה ,אנחנו כמועצה ,דבר שני ,הבעיה הקיימת של נתיבי
נוע שאי לה מגרש חיצוני להתאמ.
יקותיאל תנעמי :נכו.
ליאור מדהלה :נכו .בדיוק בחלק המשיק אליה באוהל שלו יש מגרש כדורסל מקורה,
גר מדרגות אחד יכול לחבר את נתיבי נוע לאוהל שלו ,והמנהלי
מתזמני מי נכנס מי יוצא.
יקותיאל תנעמי :זה לא אידיאלי .למה רצית להעביר ,שנייה ,למה,
ליאור מדהלה :רגע רגע ,אני אמרתי ל שאני מתכנ עכשיו מגרש קט רגל משולב .זה אופרה
אחת .עד אז שנעשה את המגרש הזה,
יקותיאל תנעמי :אתה יודע מה? תכנ אותו לש.
ליאור מדהלה :אי?
יקותיאל תנעמי :תכנ אותו לש ,תכנ אותו,
יואל גמליאל :היעוד שלו היה לש...
יקותיאל תנעמי :אני יודע ,אבל תראה,
יואל גמליאל :מבחינת אזור קותי המקו ההוא יותר חשוב,
ליאור מדהלה :אי שמה כלו,
יואל גמליאל :ע כל הכבוד לנתיבי נוע,
עדנה סגל:

כי באמת באוהל שלו הוא יכול לשמש את שניה.

יואל גמליאל ... :ג מגרש כדורגל עכשיו במיליוני שקלי.
מיכאל צארו :יש ל ג את הכדורגל שמה חו .מהמקורה ,שהוא נושק לנתיבי נוע,
עדנה סגל:

נכו,

מיכאל צארו :ולאוהל שלו.
יקותיאל תנעמי ... :משחקי ש כדורגל,
מיכאל צארו :עזוב ,אני מדבר עכשיו ,אבל עכשיו ...תקציב,
יקותיאל תנעמי :מתחילת הקדנציה משחקי,
)מדברי יחד(
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יקותיאל תנעמי :בואו תראו ,אני לא נגד ,אני לא נגד ...אני לא נגד שבטי ישראל ,אבל אי
אפשר לבוא לקבל החלטה ,ועכשיו אנחנו מוציאי החלטה ביותר כס ואחר
כ ג אומרי,
ליאור מדהלה :גדרות כאלה מה שאני דיברתי עליה עולות כס .לבודד את המגרש הזה
לקהילה בתו בית הספר אני צרי ג כ לעשות גדרות ,טורי של גדרות .זה
לא בית ספר כמו בגווני שהמגרש משיק,
יקותיאל תנעמי ... :הגדרות אני חושב ...מצ'וקמקת אז מבחינתי זה השקעה בנתיבי נוע
יותר מאשר במגרש הגידור הזה .כי הגידור הזה ישמש ג כ כגידור,
ליאור מדהלה :לא ,לא הבנת אותי ,בתו בית הספר רוצי לבנות עוד גדר ,זה הגדר של בית
הספר,
ירו בנו:

תסביר לו על המסלולי ריצה נו ליאור.

ליאור מדהלה :שנייה ,ג ג ג .זה הגדר של בית הספר ,או.קיי? ככה ,אתה צרי לבודד
את בית הספר שביו ,משעה אחת בצהרי אנשי נכנסי או משתי
בצהרי אנשי נכנסי ,ולא יכלו להיכנס לבית ספר ,צרי ליצור גדר כפולה.
דובר:

קותי ,היעוד שלו היה...

דובר:

קוד כל ...שני מגרשי כדורסל באותו מקו ,קותי ,שני מגרשי כדורסל
באותו מקו...

ירו בנו:

הדיו שעשינו כא בישיבת הנהלה ...בא ליאור ואמר ע כל הכבוד ...זה לא
נכו ,אחד בעלות של שבטי ישראל ,שאני הבנתי פשוט שהיא יקרה יותר ,א
הוא תיק אותי ושתי זה בעלות שיותר גבוהה בנתיבי נוע .שנייה ,אני
אסביר כא עוד משהו ,כא קותי מתוכנני מסלולי ריצה .המשמעות היא
שמה שקורה עכשיו שנשי כא גדר וג כא תהיה הגדר כי זה הגוש של
הבית ספר ולכ נכו יהיה לעשות את זה במקו הזה .מבחינת ה ,נגיד עוד
פע ,כהנחת עבודה מראש ומלכתחילה היה נכו לעשות את זה כא ,לאור
העלויות מיקסו המשאבי חשבתי להעביר את זה לנתיבי נוע .לאור
ההמלצה המקצועית שאומר ליאור ,אני חושב שנכו יהיה להעלות את זה,

יקותיאל תנעמי :אי לי בעיה ע זה ,אני לא חלילה מתנגד ל ,נו ,לשבטי ישראל .אלא
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שאנחנו בכל מקרה הרי מתכנני את הביצוע בנתיני נוע בכל מקרה ,נכו?
דובר:

ביצוע של מה?

ליאור מדהלה :לא ,אבל זה מגרש אחר,
ירו בנו:

מגרש אחר קותי ,זה מגרש אחר.

ליאור מדהלה :זה מגרש אחר.
ירו בנו:

א אנחנו נעשה את המגרש הזה לא יהיה את המגרש האחר.

דובר:

אני לא מבי מה הבעיה פה ,יש ,צרי לתת מענה ג לשבטי ישראל ,ג ש,

ירו בנו:

אנחנו מאשרי כא את התוספת,

אריה לוינגר :אתה צרי להקריא את הכל,
ירו בנו:

אי?

אריה לוינגר :להקריא את הכל ותציי שהחוות דעת נמצאת בפני חברי המליאה.
ירו בנו:

אנחנו מאשרי כא הסכ ביצוע ע המגבית המאוחדת הסוכנות היהודית
להקמת מגרש כדורסל.
ב .אנחנו מאשרי את הקמת מגרש הכדורסל ברחוב שבטי ישראל.
ג .אנחנו מאשרי את הגדלת תב"ר מספר  845בס כל  100,000שקל .ס
הכל התב"ר לאחר הגדלה ,אריה,

אריה לוינגר :היה  310ועוד  370,000 ,60שקל.
ירו בנו:

ס הכל תב"ר  845הוא  360,000שקלי .הוספנו 44 ,זה  310ועוד  60ועוד ,50
ועוד  60זה ,370

ליאור מדהלה :כמה היתה ההצעה ,לא לא ,ירו,
ירו בנו:

זה ההצעה של משקל ל.310

ליאור מדהלה 310 :זה הצעה של משקל?
ירו בנו:

כ.

ליאור מדהלה 50,000 :שקל זה קירות תמ? זה ,360
ירו בנו:

כ.

ליאור מדהלה :ועוד  50זה  ,410פחות מה שה הביאו לנו זה היתרה להגדלה.
ירו בנו:

בעברית.
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ליאור מדהלה :כמה הביאו לנו?
אריה לוינגר 76,000 :דולר.
ליאור מדהלה :כמה זה? תרג את זה למספרי.
ירו בנו:

שנייה שנייה שנייה,

ליאור מדהלה :ירו  310זה הצעת משקל,
ירו בנו:

דקה ,אבל תקשיב ליאור דקה ,אנחנו אישרנו זה היה תב"ר ...ס הכל ,310
על זה עכשיו  44ועוד  ,56ס הכל  100,000שקל נכו? אנחנו מדברי על
 100,000שקל,

דובר:

בתב"ע הזאת...

ירו בנו:

ולכ,

דובר:

 270,000שקל זה מה...

ליאור מדהלה :הפרוייקט אמרנו  ,410נכו? ס הכל,
ירו בנו:

,310

ליאור מדהלה :לא ,לא 310 .זה ההצעה של משקל ,עד כא ,או.קיי? יש לנו  50,000שקל
פלוס  50,000שקל ופלוס  60,000שקל ,זה  420סליחה.
ירו בנו:

מה ?50 50

ליאור מדהלה :תאורה וקירות תמ ,410 .תוריד מזה את התקציב שקיבלת מהמדינה,
ירו בנו:

זה לא חשוב ,אנחנו מאשרי תב"ר,

ליאור מדהלה :שנייה ואז אתה ...להגדלה.
ירו בנו:

ליאור ,אבל אני לא ...החישוב אני לא זוכר מה היה שער הדולר ,זה לא
רלוונטי,

דובר:

אנחנו עושי תב"ר  420,000שקל.

ירו בנו:

שנייה,410 ,

ליאור מדהלה 410,000 :שקלי.
ירו בנו:

ומה היק התב"ר? כי אני הרי יודע אחר כ מה יהיה לי מול ה,

אריה לוינגר :היק התב"ר  76,000דולר,
ירו בנו:

אי?
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אריה לוינגר 76,000 :דולר זה 310 ,פחות ,44
דובר:

רגע מה זה כל פע משני את הסכומי?

)מדברי ברקע(
אריה לוינגר :התב"ר המקורי היה ,266,000
 266ועוד  100זה ,366

ירו בנו:

אריה לוינגר :אנחנו מגדילי ב 144מה הבעיה?
לאחר הגדלת ,הסעי האחרו ,לאחר הגדלת תב"ר  ,845סליחה 854 ,בס

ירו בנו:

של  144,000ש"ח ס התב"ר יעמוד על  410,000שקל .מי בעד?
אריה לוינגר :רגע רגע לא ,אבל אתה צרי לציי שהחוות דעת של היועצת המשפטית הונח
בפני חברי המליאה.
אני מציי שחוות הדעת של היועצת המשפטית בגי התקשרות ע הסוכנות

ירו בנו:

מונחת בפני חברי המליאה.
אריה לוינגר :אתה לא היית בהנהלה אבל,
הוא היה בהנהלה,

ירו בנו:

אריה לוינגר :הוא לא היה בהנהלה.
דובר:

אני לא הייתי.

אריה לוינגר :זה מונח פה לפני .היה היה ,אני שמתי את זה פה חילקתי לכ .קותי לא
היה ,אמרת שקותי לא היה .אה ,נכו ,קותי לא היה .ככה ה דורשי
הסוכנות ,הסוכנות ככה דורשי.
ירו בנו:

היוע .המשפטי אני יכול?

יקותיאל תנעמי :אתה מוכ להעלות את זה?
עדנה סגל:

חבר'ה ,אי זמ.

ירו בנו:

מי בעד?

)מדברי ברקע(
יואל גמליאל :זה סת נו ,זה כמו הספריה.
ירו בנו:

קותי ,זה בדיוק כמו הספריה ,ברגע שיעדנו שטח למשהו מסוי הוא מוחכר
לה לנושא המסוי ,הוא לא יכול לעשות עליו שו דבר .א הוא ירצה
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לעשות עליו משהו זה חוזר למועצה ,זה מהות ההסכ .מי בעד?
דובר:

הוא צרי ...לעשות מהר.

ירו בנו:

 7בעד ,הוחלט לאשר.

ס" ק :2

אישור הסכ לשעת חרו בי האולפנה לבי המועצה.

ירו בנו:

ס"ק  :2אישור הסכ לשעת חרו בי האולפנה לבי המועצה .בקצרה למי
שלא היה,

אריה לוינגר :מי בעד? תשמע מה אני אומר ל ,מי בעד?
דובר:

מי בעד ,מי בעד ,קראנו את זה.

אריה לוינגר :מי בעד? כול היו בהנהלה.
דובר:

כול היו בהנהלה.

ירו בנו:

הוחלט לאשר 7 ,בעד .ס"ק ,3

)מדברי יחד(
דובר:

תקריא את זה לפרוטוקול.

אריה לוינגר :הוא מקריא ,הוא מקריא.
ירו בנו:

אישור הסכ לשעת חרו בי האולפנה לבי המועצה ,מהות ההחלטה לאשר
ההסכ ע האולפנה בע"מ בגדרה ...בשעת חרו על פי כללי משרד הפני
בהתא לנוהל מספר  ...26במער פסח .מי בעד?  7בעד .הוחלט לאשר.

ס" ק :3

אישור הגדלת תב"ר מס'  780עבודות ביוב בס& של  250,000ש"ח
מימו קר עב' פיתוח.

ירו בנו:

ס"ק  .3אישור הגדלת תב"ר מס'  780עבודות ביוב בס  250,000שקל ,מימו
קר עבודות פיתוח .אריה.

אריה לוינגר :מי בעד?
דובר:

מה זה?

ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.
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ס" ק :4

אישור הגדלת תב"ר מס'  815תוספת בנייה והגדלת חדר מגורי בביה"ס
"פינס" ,אומד  60,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  ,4אישור הגדלת תב"ר  ,815תוספת בנייה והגדלת חדר מגורי ביה"ס
פינס אומד  60,000שקל מימו קר עבודות פיתוח.

עדנה סגל:

תגיד לי ,מדובר על עכשיו?

ירו בנו:

אנחנו עוד נאשר את זה,

עדנה סגל:

עד ,לא לא ,זה שנאשר ,מתי עושי את זה?

ירו בנו:

אנחנו עושי את זה תו כדי אבל אנחנו ,עושי את זה תו כדי,

דובר:

יש ארבע קלפיות.

עדנה סגל:

שכבר יעשו את זה,

ירו בנו:

לא לא ,זה הגדלה ,את השינוי הפנימי,

עדנה סגל:

ומתי עושי את ה,

ירו בנו:

ברגע שנקבל את האישור תב"ר אנחנו יוצאי לדר...

)מדברי יחד(
ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס" ק :5

אישור הגדלת תב"ר מס'  843שיפוצי במוסדות חינו& בס&  100,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  :5אישור הגדלת תב"ר מס'  843שיפוצי במוסדות חינו בס 100,000
שקל ,המימו קר לעבודות פיתוח .שאלות ,הערות?

דובר:

אישרנו,

ירו בנו:

יש לנו עוד ,אנחנו ג נדרשי לשדרג במעט תוספות על מה שהיה לנו ,וזה כ
 100,000שקל,

איל ב ישי:

יש איזה ,איפה האומדני ,מה בדיוק עושי ע ה 100,000שקל?

אריה לוינגר :יש תוספת ,פרסמנו מכרז ,זה התוספות הנדרשות.
עדנה סגל:

איפה ,בתיכו?
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ירו בנו:

מי בעד? מי בעד?  6בעד הוחלט לאשר.

ס" ק :6

אישור הגדלת תב"ר מס'  757מדידות ונכסי בס& של  100,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ירו בנו:

אישור ,ס"ק  6אישור הגדלת תב"ר מס'  757מדידות ונכסי בס 100,000
שקל מימו קר לעבודות פיתוח .אריה.

אריה לוינגר :דיברנו על זה בישיבת הנהלה לגבי המדידות שהחברה מבצעת עכשיו בבית
בכפר ,במתח החנויות שבגוזל ברחוב הרצל בקניו ,רק במבני,
איל ר:

אנחנו מדברי בעסקי,

אריה לוינגר :עסקי ,כ.
ירו בנו:

מי בעד?  6בעד ,הוחלט לאשר.

ס" ק :7

אישור הגדלת תב"ר מס'  730תכנו ביה"ס "אוהל שלו" בס&
של  100,000ש"ח
מימו :קר עבודות פיתוח

ירו בנו:

ס"ק  :7אישור הגדלת תב"ר מס'  ,730תכנו בי"ס "אוהל שלו" בס
 100,000שקל ,מימו קר עבודות פיתוח .ליאור אתה רוצה להוסי?

דובר:
עדנה סגל:
איל ב ישי:

אוהל שלו?
אוהל שלו כבר כל הזמ,
לא גמרו לתכנ אותו?

אריה לוינגר :אנחנו קיבלנו מקדמה תכנונית ,זה התוספת שנדרשה לאחר שעשינו את כל
התכנו של אוהל שלו.
ירו בנו:

מי בעד?

איל ב ישי :ל תדע.
ירו בנו:

 7בעד ,הוחלט לאשר .יש לי עוד שני נושאי ,שנייה ,יש לי עוד שני נושאי
אחד חוב מישיבה קודמת ,פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות לתשלומי חינו.

איל ב ישי:

למה זה לא מופיע פה?
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דובר:

זה היה בדיו של פע שעברה,

איל ב ישי:

אבל למה זה לא,

דובר:

זה הופיע ,אתה לא ראית את זה.

איל ב ישי:

למה זה לא מופיע בסדר יו?

אריה לוינגר :כי זה היה בישיבה הקודמת,
מה?

איל ב ישי:

אריה לוינגר :בישיבה הקודמת.
אני מבקש לדחות את זה ,לא מקובל עלי שזה לא מופיע .זה לא נדחה ,למה

איל ב ישי:

זה לא הופיע בסדר יו,
דובר:

תגיד לי מה השטויות של ,אנחנו,

אריה לוינגר :בישיבה הקודמת אמרו ,בישיבה הקודמת אמרו שזה יבוא לדיו בישיבה
הבאה.
איל איל הבנתי ,איל איל הבנתי ,אני מבקש להעלות את הנושא הזה

ירו בנו:

לסדר היו .מי בעד?
איל ב ישי:

אני שואל שאלה ,מה?

ירו בנו:

אני מבקש להעלות את זה לסדר היו,

איל ב ישי:

אני שואל למה זה לא הופיע באופ מסודר?

דובר:

 ...את זה בזמ מה אתה לא יודע? זה לא פע ראשונה.

איל ב ישי:

זה לא הפתעה.

עדנה סגל:

מזל שיש את אריה לוינגר.

דובר:

נו מה לעשות ,הוא...

אריה לוינגר :בישיבה הקודמת סוכ,
איל ב ישי :אני יודע ,הייתי בישיבה הקודמת.
אריה לוינגר :אז לא צרי להביא את זה שוב ,סוכ להביא את זה לישיבה הבאה ,מה
הבעיה?
)מדברי ברקע(
ירו בנו:

אני,
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אריה לוינגר :זה בסדר ,זה בסדר יו נו ,זה לא יצא מהסדר יו של המועצה.
רפי חנינה:

זה היה בפע שעברה כתוצאה,

ירו בנו:

רפי ,רפי ,כדי שזה יקבל ג את הגושפנקה ושלא,

איל ב ישי:

אני אגיד ל למה,

ירו בנו:

אני יודע למה ואני ,כדי שזה יקבל גושפנקה מסודרת ולא מחר יטרפדו את
זה ,אני מבקש להעלות לסדר יו .מי בעד?  5בעד ,מי נגד?  1נגד ,מי נמנע? 1
נמנע .הוחלט להעלות לסדר היו .רפי חנינה ,אני מבקש את הפירוט וההסבר
בהמש לישיבת המליאה האחרונה.

סעי) נוס) לסדר היו :פרוטוקול ישיבת ועדת הנחות לתשלומי חינו&
יואל גמליאל :אני רוצה שתגיד לי תעודת זהות מספר .4
רפי חנינה:
עדנה סגל:
רפי חנינה:
עדנה סגל:
רפי חנינה:
עדנה סגל:
רפי חנינה:
עדנה סגל:
רפי חנינה:
עדנה סגל:
רפי חנינה:

אני אגיד ל תעודת זהות,
אני לא ,אני חושבת שמשהו פה באמת,
בואי אני אסביר ל,
אני הייתי רוצה לראות את השמות כי אני לא,
אי בעיה ,אי בעיה לקבל את השמות ,אפשר לגשת,
אני רוצה לראות,
פה לא תקבלי את זה,
אני לא רוצה,
פה לא תוכלי לקבל את זה בגלל צנעת הפרט,
או.קיי .בסדר,
אבל לרדת למטה ל,

מיכאל צארו :אבל למה?
עדנה סגל:

אני חושבת ש,

מיכאל צארו :למה? תביא את זה לפה ,מה הבעיה? מה הבעיה? תביא את זה לפה ומפה זה
לא יוצא ,תביא את זה לפה לישיבה,
רפי חנינה:

אבל אתה לא יכול כי זה קשור לפרוטוקול,
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עדנה סגל:

אני לא חושבת,

דובר:

רפי ,תביא לה את כל מה שהיא רוצה,

מיכאל צארו :זה כל הזמ ככה ,תביא את זה לישיבה,
עדנה סגל:

אני לא חושבת שיש פה מה להחביא ,אני מצטערת.

רפי חנינה:

מיכאל,

עדנה סגל:

אני לא חושבת שיש פה מה להסתיר.

)מדברי יחד(
ירו בנו:

מיקי ,חבר המועצה צארו אני מבקש להעיר על הערת ,המשמעות של מה
שאתה אומר עכשיו,

דובר:

היו א היוע .המשפטי אישר את זה,

ירו בנו:

המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו שזה נכנס בפרוטוקול ואנחנו כדוגמת
הפרוטוקול שעשינו בשעתו נידרש אחד,

מיכאל צארו :להזכיר את השמות,
ירו בנו:

להזכיר את השמות,

דובר:

אני מתנגד,

מיכאל צארו :א אחד לא אמר להזכיר אות בפרוטוקול,
ירו בנו:

סליחה? הפרוטוקול פתוח לציבור,

מיכאל צארו :אבל לא מזכירי אות בפרוטוקול,
ירו בנו:

אתה לא יכול ,מרגע שזה נמצא בפרוטוקול.

מיכאל צארו :אני מדבר על הדיו ,להביא את הרשימה פה לדיו ע זה שחברי המועצה,
ירו בנו:

מיקי ,אתה לא יכול לרשו מה שאתה רוצה בפרוטוקול,

רפי חנינה:

בודאי ,אתה לא יכול,

ירו בנו:

רפי שנייה דקה,

מיכאל צארו :סליחה ,אישור לפרוטוקול אתה אומר א אתה מאשר או לא מאשר את
הפרוטוקול נקודה ,אתה לא צרי לפרט לא שמות ולא,
דובר:

ירו זה ישיבה אחרונה נו מה ,הוא צודק ,נביא את זה לישיבה הבאה.

ירו בנו:

מיקי ,אתה רוצה להעביר את זה לישיבה הבאה?
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עדנה סגל:
דובר:

טוב ,זה בכל מקרה עבר אז זה לא משנה.
למה את מספידי ,למה? למה ישיבה אחרונה? אנחנו פה עוד 50607080
 90יו ,מה הבעיה? אפשר לעשות ישיבה יו לפני.

ירו בנו:

להערת ,מיקי ,כל מה שנדו כא נכנס לפרוטוקול ,הפרוטוקול פתוח
לציבור .המשמעות היא שעסקינ כא בדיו בצנעת הפרט ,כי זה במקרי,
במקרי פרטיי .שנייה דקה,

איל ב ישי:

אולי נסכ שועדת ביקורת של המועצה תקבל את הרשימה,

רפי חנינה:

איל ,אני רוצה להגיד ל שמבקר המועצה,

דובר:

מבקר המועצה השתת בישיבה,

רפי חנינה:

מבקר המועצה,

ירו בנו:

מבקר המועצה השתת בישיבה,

עדנה סגל:

ביקורת,

ירו בנו:

רפי ,אני מבקש ,אני נות ל את זכות הדיבור להציג את הדברי.

רפי חנינה:

חברי הועדה ישבו יחד ע מבקר המועצה אפי ב סימו .ישבנו ודנו על כל
אחד ואחד ,אי לנו שו אינטרס לתת לזה או למישהו אחר .נתנו לפי
הכללי .המטרה שלנו קוד כל להכניס אנשי לתו מעגל של תשלומי
שיכנסו לשל .קר קר"ב זה לא ,מבחינת החוק זה לא כל כ חובה שצרי
לשל את זה ויש לנו בעיה ע זה.

עדנה סגל:

מה אתה אומר? הכניסו לי כזה צינור ע קר קר"ב ,אני את ל את
הקבלות שלי,

רפי חנינה:

אז הועדה דנה על אחד אחד,

ירו בנו:

 ...פרוטוקול אז אני מבקש,

עדנה סגל:

לא נורא ,שיראו,

ירו בנו:

ג זה נאמר,

עדנה סגל:

קר קר"ב,

דובר:
עדנה סגל:

לא נעי שישמעו צינור מה צינור,
לא צינור ,לא מתכוונת לצינור כזה.
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דובר:

כל אחד והצינור שלו.

ירו בנו:

אני קורא את חברי המועצה כא לסדר .רפי כ,

)מדברי ברקע(
רפי חנינה:

ההחלטה ,ההחלטות היו כל מי שלא משל תו תקופת מה ההנחה
מתבטלת.

דובר:

רפי נו ,הצבעה נו מה אתה...

רפי חנינה:

ירו תביא להצבעה.

ירו בנו:

טוב ,התייחסויות? מי בעד הפרוטוקול? איפה זה? מי בעד אישור פרוטוקול
ישיבת ועדת הנחות לתשלומי חינו שהתקיימה ב ?20/5/08הצבעה 6 .בעד.
מי נגד? מי נמנע?

נושא נוס) לסדר היו :הצעת החלטה – תוכנית הבראת האיגוד
ירו בנו:

אתה רוצה להעלות או שאני אעלה את זה? נושא נוס שאני רוצה להעלות
כא ,הצעת החלטה ,הצעת החלטה ואני רוצה להקריא אותה לפרוטוקול
בצורה מסודרת .בשנת ,הצעת החלטה :בשנת  2004האיגוד נמצא בתוכנית
הבראה במטרה לצמצ את הגרעו המצטבר ,לאיגוד נצברו חובות
משמעותיי במס הכנסה אשר נפרעו בשני האחרונות ,בשני 20062007
העבירה המועצה על פי תוכנית הבראה תשלומי לאיגוד לצור סגירת
החובות במס הכנסה .בעקבות העברות נוספות עומד האיגוד בספרי המועצה
ליו  31/12/07ביתרת חובה של כ 500,000שקל לצור פרעו הנ"ל האיגוד
התחייב להעביר ...על ס  8334כל אחת ,זה כ,60 ,

איל ב ישי:

אני ,אתה סיימת?

ירו בנו:

אני סיימתי.

איל ב ישי:

אני רוצה להגיד שאני אפילו קצת כועס על העלאת הנושא הזה .אנחנו
ביקשנו כמה פעמי שיהיה פה איזה דיו פע אחת דיו מסודר כגו נתמ
על כל מה ...וזה ,לא לא ,אתה יכול לצחוק אבל וזה לא כי עכשיו אתה מבי
לי איזה הצעת החלטה שאי לנו פה כלו ,על סמ מה ,על כל הנתוני
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שמסרת בהצהרה אי לי פה כלו על מה להתבסס .על מה אתה רוצה
שיצביעו?
ירו בנו:

המועצה מקבלת,

איל ב ישי:

לא משנה ,אני מדבר צרי איזשהו דיו על כל הגופי הנתמכי של המועצה,
דיברנו על זה ואמרת כ וא פע זה לא עלה לדיו .אני מבקש ,אפשר
אפילו לייחד ישיבה וא יש פה הישגי אז אנחנו נשמח להתבש בהישגי
של יואל ,אבל צרי דיו מרוכז ,דיו מרוכז על כל מה שקורה באיגוד.

ירו בנו:

אני חייב להעיר כמה הערות על מה שאתה אומר .אנחנו נדרשי כרגע לאשר
את הצעת ההחלטה הזאת בגי זה שהאיגוד מעביר כס למועצה על מנת
לאז ג את מצב הספרי וג את מצב האיגוד במועצה על פי תוכנית
הבראה .זה על פי סיכו שהיה ג מאושר על ידי משרד הפני ,מר ...בכבודו
ובעצמו אי ש בסו  .2005אני יודע להגיד כא שמס השני שאני מכיר את
האיגוד ומהעת שבה האיגוד מתנהל ומתנהל מסודר בראשותו של סג ממלא
מקו ,זו כבר שנה שנייה וא אני זוכר נכו שלישית ברציפות שאנחנו
מקבלי אישור תקציב ממשרד הפני על תקציב האיגוד .כדי שתבי עד כמה
הנושא הזה,

איל ב ישי:

אי לי טענה לזה,

ירו בנו:

כדי שתבי עד כמה העסק מנוהל מתוא ומסודר .ג בי המועצה ג בי
האיגוד ,מה שלא היה ,ג לא בתקופת האחרי ,ואני לא ארחיב ,וזה בגי
אות כספי מס הכנסה .ולכ אני אומר כא ,כדי ליישר את ההדורי ולסדר
את ההדורי אני מביא את זה כא להחלטה.

איל ב ישי:

אני דיברתי ברמת העיקרו .אני לא מדבר בהקשר של ההחלטה הזו,

רפי חנינה:

ברמת העיקרו הוא צודק,

איל ב ישי:

ברמת העיקרו צרי,

ירו בנו:

אני מסכי את,

רפי חנינה:

ברמת העיקרו הוא צודק.

עדנה סגל:

הוא ישר אומר שהוא צודק עוד לפני שהוא שמע אותו.
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איל ב ישי:

הוא צרי את הקול שלי בבחירות.

עדנה סגל:

כ.

ירו בנו:

מי בעד? אתה בעד?  7בעד .הוחלט לאשר .אני נועל את הישיבה .תודה רבה
לכ .שאו ברכה .סעו בזהירות.

_________________

_________________

ירו בנו

אריה לוינגר

ראש המועצה

מזכיר המועצה

