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  המועצה המקומית גדרה
  235 'מסהמניי�  ישיבת מועצה

  20092.103.ע "התש טבתג ב"י' דיו�  
 

  

חבר המועצה , מ ראש המועצה"סג� מ –דני דורו� , ראש המועצה –יואל גמליאל  :משתתפי�

חבר המועצה , חבר המועצה ציו� ידעי, בוחר חברת המועצה דורית ב�, רפי חנינה

  חבר המועצה , חבר המועצה ניר בזק, נחמיה עורקביחבר המועצה , אליאב מזגני

     �  .יקותיאל תנעמי, חבר מועצה  –ירו� ב� נו

  .חברת מועצה – ורנגה ש  :חסרי�

      :נכחו

  מזכיר המועצה  –אריה לוינגר     

  מנהל בכיר  –ליאור מדהלה     

  גזבר המועצה   דוד יהלומי      

  ה'יהודה סמג    

     �   אשר ברציו

  

  :יו�הסדר 

קבלת ספר תקציב של כל מוסדות הסמ$ של המועצה לדיו� לפני כניסה    " 1 סעי!

העברת תקציב המועצה למוסדות הסמ$ יועברו א$ : הצעת החלטה. לתקציב

דרישה לכינוס ישיבה (ורק לאחר דיו� פרטני במועצה בתקציב מוסדות הסמ$ 

  )חברי מועצה 4שלא מ� המניי� חתומה על ידי 

  24.12.2009מיו�  83' ול הנהלה מסאישור פרוטוק – 2סעי! 

. ' 250,000עבודות ביוב בס& של , 780' ר מס"אישור הגדלת תב   1ק "ס    

�  .קר� עבודות פיתוח :המימו

פעילות לבטיחות בדרכי* על ס&  894ר מספר "תב הגדלת אישור     2ק "ס    

40,000 ' .  
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        �� עבודות פיתוחקר :המימו  

החלפת גג אסבסט במחס� , ' 15,000על ס&  915' ר מס"אישור תב     3ק "ס    

  .ח"מל

        �  . הפני*הקצבת משרד : המימו

הקמת מתקני ספורט , ' 130,000על ס&  916' ר מס"אישור תב     4ק "ס    

  .לאוכלוסיה מבוגרת

        �  ' 120,000 –הקצבת משרד התרבות והספורט : המימו

  ' 10,000      קר� עבודות פיתוח        

לרכישת ציוד , ' 198,756על ס&  829' ר מס"הגדלת תבאישור     5 ק"ס    

  )ב צומחת"חט(וריהוט לכיתות חדשות 

   8.12.09אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיו*      6ק "ס    

   2009אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת      7ק "ס    

  2010 2009אישור תבחיני* לשנת   .א

    2009אישור תמיכות ספורט לשנת   .ב

ב "ש רמו� במקו* חט"ס תיכו� מקי/ שש שנתי ע"ר ש* ביהאישו     8ק "ס    

  .צומחת

ומיו*  10.11.09אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו& מיו*      9ק "ס    

29.11.09.   

  ."בליליוס"דיו� בהסכ*      10ק "ס    

    28.12.2009אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו�    " 3סעי! 
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שעה . 30.12.09 ' דשמתקיימת ביו*  352 ישיבה מ� המניי� מספר   :יואל גמליאל

  . בית המועצהאול* הישיבות בב.18:17

  :נוכחי�      

      �חברת המועצה  , רפי חנינה חבר המועצה ,מ ראש המועצה"סג� מ, דני דורו

� ,חבר המועצה אליאב מזגני, ציו� ידעי סג� ראש המועצה, בוחר  דורית ב

  . עצהניר בזק חבר המו, נחמיה עורקבי חבר המועצה

  :חסרי�      

  .ד יקותיאל תנעמי"ועו, נו� ירו� ב�, נוגה שור      

  

קבלת ספר תקציב של כל מוסדות הסמ$ של המועצה לדיו� לפני כניסה   : 1סעי! 

העברת תקציב המועצה למוסדות הסמ$ יועברו א$ : הצעת החלטה. לתקציב

דרישה לכינוס (ורק לאחר דיו� פרטני במועצה בתקציב מוסדות הסמ$ 

  )חברי מועצה 4שיבה שלא מ� המניי� חתומה על ידי י

  .אריה לוינגר, סעי/ ראשו� על סדר היו*  :יואל גמליאל

קבלת ספר תקציב של כל מוסדות הסמ& של המועצה לדיו� : סעי/ ראשו�  :אריה לוינגר

ת תקציב המועצה למוסדות הסמ& והער: הצעת החלטה. לפני כניסה לתקציב

�זה בא . פרטני במועצה בתקציב מוסדות הסמ& יועברו א& ורק לאחר דיו

�חברי  4חתומה על ידי , בעקבות דרישה לכינוס ישיבה שלא מ� המניי

  .המועצה

לא היית אמור להביא לנו קוד* כל את השאילתה לפני הסעי/ , קוד* כל  :נחמיה עורקבי

ביקשנו את ספר ...הבאתי ל& שתי שאילתות ועכשיו יואל אמר לי שהוא ? הזה

  .יב של כל מוסדות הסמ&התקצ

לאור , מוסדות הסמ& חייבי* לאשר את התקציב. זה לא מה שכתוב  :יואל גמליאל

אנחנו מתקצבי* את מוסדות . ההחלטות שמקבלי* בתקציב של המועצה

  .ה* דואגי* לתקצב ולהוציא ספר, הסמ& ועל סמ& התקציב שלנו

  .של שנה שעברה    :דובר

א* אתה רוצה את , לכ�". השנה"הוא כתב , "ברהשנה שע"הוא לא כתב   :יואל גמליאל
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  .אז בישיבה הבאה את� ל& אות*, 2008הספרי* של שנת 

אני רוצה שכל . או שלא הבנת*, כנראה שלא הסברתי את עצמי נכו�  :נחמיה עורקבי

, יביאו לנו את ספר התקציב שלה*, יחידות הסמ& שלנו שנתמכי* על ידינו

אנחנו יכולי* לדו� בכמה , ואז, 2010 ל, מה ה* רוצי* לקראת שנה הבאה

ס רוצה "המתנ, לצור& העניי�, זאת אומרת. אנחנו מתקצבי* אות*

  ?ח"מיליו� ש 1מהמועצה 

  ?אתה אומר שה* ינהלו אותנו, מה שאתה אומר. לא הבנתי  :יואל גמליאל

אני אגיד לה* במה אני , ה* יגידו לי מה הצרכי* שלה*. חס וחלילה. לא  :נחמיה עורקבי

, ה* מתקצבי* אותנו, בפועל מה שאתה אומר. וכ� לתמו& בה* ובמה לאמ

  .ח"מיליו� ש 1ה* אומרי* לנו תביאו לנו 

, אנחנו מתקצבי* ואומרי* למשל, בתקציב שלנו. אנחנו אומרי* לה*. לא  :יואל גמליאל

מיליו�  1.1על סמ& ה . ס"זה התקציב שעובר למתנ, ח"מיליו� ש 1.1ס "מתנ

אנחנו יכולי* להגיד לאיגוד . קצב את עצמו וככה לפעולהוא צרי& לתח "ש

והוא צרי& לדעת ועל ס& זה הוא צרי& ח "מיליו� ש 1.5ערי* שמקציבי* לו 

�  .לתקצב את עצמו ולהיות מאוז

  ?על איזה בסיס אנחנו אומרי* לה* את התקציב הזה  :נחמיה עורקבי

אנחנו כבר פחות או יותר כל אבל . אנחנו נדרוש מה* את הנתוני* הקיימי*  :יואל גמליאל

אנשי הציבור יושבי* ג* במערכות עצמ* וה* , במסגרות שלנו. אחד במסגרת

  .באי* ע* הדרישות ומגיעי* ע* כל הדרישות למועצה המקומית גדרה

שיביאו , כמו שאתה אומר. זה לא הגיוני. אני לא חושב שזה ניהול תקי�  :נחמיה עורקבי

�אולי אני אשכנע אות& לתת , ואז, כולנו ביחד אנחנו פה נדו�, את זה לפני כ

ההצעה שלי היא . או להפ&, ח"מיליו� ש 1במקו* ח "מיליו� ש 1.5ס "למתנ

  . להביא את זה לדיו� לפני שאתה עושה של כל יחידות הסמ&

  ?מי בעד ההצעה של נחמיה. אי�? יש עוד שאלות. זו ההצעה של&, בסדר  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  בעד 2  

  נגד 6  



  ע"בכסלו התש ג"י  352ישיבת מועצה  – 11913
  .ת.נ     30.12.2009    

 

5

  .ההצעה נכשלה  

  .קיבלת תשובה לגבי הנושא של הבריכה, נחמיה, לגבי השאילתא  

, מצולמת ע* העתקי*, אני רוצ הלקבל את השאילתה אלי ליד, סליחה  :נחמיה עורקבי

  .מסודרת

  ?לא קיבלת את השאילתה אלי&? לא, קיבלת אותה ליד  :יואל גמליאל

. ע* התשובה, כל חברי המועצהאתה אמור להביא את השאילתה ל. לא  :נחמיה עורקבי

  .לצל* אותה ולהביא לנו

תקרא לו את התשובה , אריה. אנחנו ניקח את זה שיהיה ל& בפרוטוקול  :יואל גמליאל

  .לשאילתא

. אני רוצה אותה אצלי כי אי� לי אותה במקרה, לפני שאתה מקריא לי  :נחמיה עורקבי

  .ותשובה ג* כתובה

  .אני לא צרי& להביא ל& שו* שאילתא, & את השאילתאאני לא צרי& להביא ל  :יואל גמליאל

אתה חייב להביא לי . על השאילתא תביא לי תשובה כתובה. סליחה. לא  :נחמיה עורקבי

  .ע* כל הכבוד, אותה כתובה

  .אנחנו ג* נית� ל& את הכתובה  :יואל גמליאל

  .עכשיו אבל  :נחמיה עורקבי

  .תכבד את עצמ&, נחמיה  :יואל גמליאל

אריה . על פי חוק, אני אכבד את עצמי ועכשיו אתה תביא לי אותה כתובה  :קבינחמיה עור

  .המזכיר והוא אמור להביא לי את זה כתוב

  .אני מקריא את זה לפרוטוקול  :אריה לוינגר

אתה תנהל כמו . אל תשחק אתי משחקי*, אריה. אל תקריא לפרוטוקול  :נחמיה עורקבי

  .כתובאתה אמור להביא לי אותה ב. שצרי& לנהל

  ?מה אומר החוק אריה  :יואל גמליאל

ובכתב תקבל את התשובה מה " השאלה והתשובה יוקראו לפרוטוקול"  :אריה לוינגר

  .שראש המועצה אמר ל&

  , סליחה  :נחמיה עורקבי

  ?אתה נגד החוק. זה החוק, נחמיה, עזוב  :יואל גמליאל
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  .אני רוצה לשאול אותו  :נחמיה עורקבי

  .אני לא יודע משפטית, ותיאל תשאל א  :אריה לוינגר

החוק אומר שאתה מקריא ולא מביא . אני שואל אות& שאלה פשוטה, אריה  :נחמיה עורקבי

  ? לי העתק

  .מביא ל& העתק  :יואל גמליאל

  ?זה החוק אומר? מה שאתה מקריא לפרוטוקול אתה לא מביא לי העתק ליד  :נחמיה עורקבי

  ?לא שמעת. זה מה שהוא אמר ל& .אומר ל&הוא . הוא מקריא והוא יביא ל&  :יואל גמליאל

החוק אומר שאתה חייב להביא ? אני יכול לראות את החוק של השאילתות  :נחמיה עורקבי

אתה תביא לי . לא שאתה תקריא, שאני אקרא את זה, אצלי, לי את זה

  ?את זה החוק אומר או לא. נכו�. ותקריא

. בישיבת המועצה בפתיחתה החוק אומר שהשאילתא והתשובה יוקראו  :אריה לוינגר

  ?מה הבעיה. תקבל ג* העתק בכתב

  ?של התשובה. יפה  :נחמיה עורקבי

  .הנה אני הול& לקרוא אותה. כ�  :אריה לוינגר

  ? אני יכול לקבל את התשובה בכתב  :נחמיה עורקבי

  .כ�  :אריה לוינגר

  .תביא לי אותה בבקשה בכתב ואחר כ& תקריא אותה  :נחמיה עורקבי

  .ת� לי להקריא. קוד* כל אני מקריא ואחר כ&  :אריה לוינגר

  ?מאיפה אתה מקריא. אני רוצה לראות מה אתה מקריא. אתה תקריא  :נחמיה עורקבי

  ?נחמיה, אתה מוכ� להביא לנו את זה  :יואל גמליאל

  .אתה מוש& את האש סת*  :יקותיאל תנעמי

  ?על מה  :יואל גמליאל

מה אתה משחק . היר שאתה תביא לי את זההחוק מב. אני רוצה את זה פה  :נחמיה עורקבי

  ?אתי משחקי*

  .אני מבקש. בבקשה. אל תגיש נגדו תלונה על איומי*, אריה  :יואל גמליאל

אתה . אני מכיר את התקליט הזה. תפסיק ע* המשחקי איו* של&, יואל  :נחמיה עורקבי

זה אתה איימת על יקותיאל ויקותיאל , מי שאיי* פה בשולח�, בינתיי*, רוצה
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  .אתה תעבוד על פי חוק. אז תירגע. איי* עלי&

  ?זה אתה נחמיה? מי החוק  :יואל גמליאל

א* אתה מעיז להעביר . החוק זה אתה, במקרה שלנו. מה שכתוב בספר. לא  :נחמיה עורקבי

, אתה מעביר כס/ של הבריכה, של הבריכה, ר מאושר"שקיבלת את התב

מחלק כס/ של , קי* גדולאתה ג* איש עס. אנחנו נבדוק את זה על פי חוק

  .ג* על זה אנחנו נקבל תשובות. המועצה בונוסי*

  .שלא ישעמ* ל&  :יואל גמליאל

  .עכשיו תקריא. קח  :נחמיה עורקבי

  .אז אתה מחלק לכולנו  :דובר

מה זה משנה . מצביע מה שהוא אומר, אתה במילא לא שומע. ה* לא רוצי*  :נחמיה עורקבי

  ?ל&

תשובה לשאילתא מיו* . אדו� נכבד. חבר המועצה, מיה עורקבילכבוד מר נח"  :אריה לוינגר

, להווה ידוע כי עניי� הבריכה נמצא בהלי& משפטי ועל כל. 2009לנובמבר  26

לרבות סכומי* ופרטי* , אנו מנועי* בשלב זה להעביר מידע ומסמכי* בנושא

   .ד יוע1 משפטי למועצה המקומית גדרה"עו, ב� דוד מאיר, בכבוד רב. נוספי*

  .זו התשובה. קיבלת  :יואל גמליאל

  .החוק מרשה לי. אני רוצה לשאול עוד שאלה. זו לא התשובה  :נחמיה עורקבי

  .עוד שאילתא. תשלח עוד פע* מכתב  :יואל גמליאל

ביקשתי . אתה קוד* כל תשמע מה שיש לי להגיד. אני לא שולח עוד שאילתא  :נחמיה עורקבי

כמה עלה שיפו1 הבריכה ב . משפטילא לנושא ה, 2009את נושא הבריכה ל 

אני ? מה זה שיי& למשפט? ומי ביצע את העבודות. זה מה שביקשתי? 2009

�  .זה לא שיי& למשפט? אני יכול לקבל הסבר. לא מבי

  . זה מה שאתה יכול לקבל ממני. בסדר  :יואל גמליאל

  ?אני יכול לשאול אות& עוד שאלה  :נחמיה עורקבי

  .סיימנו. לא  :יואל גמליאל

  .אתה העברת כס/  :נחמיה עורקבי

  .סיימנו את השאלות  :יואל גמליאל
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  .אני אשאל. לא  :נחמיה עורקבי

  .אני לא רוצה לענות ל& בנושא. סיימתי  :יואל גמליאל

. ח"ש 300ס "הענקת מתנות לעובדי המתנ, אתה אמרת שאתה איש עסקי*  :נחמיה עורקבי

  ?צהעל חשבו� המוע? אני יכול לדעת מאיפה הסכו* הזה

  ?יש ל& עוד שאלה? יש עוד משהו  :יואל גמליאל

אתה ? יש תשובה לזה. אני שואל בנושא הזה קוד* כל. יש לי עוד שאלה  :נחמיה עורקבי

אתה ? אפשר לדעת מאיזה סעי/ תקציבי העברת* את זה. ג* כ�, הגזבר

  ?מחלק מתנות

  . אני אענה ל&, תשאל בשאילתא  :יואל גמליאל

  ?משרד הפני* אישר ל& .או קיי  :נחמיה עורקבי

  ?קיבלת תשובה לשאילתא. תשאל שאילתא ונענה ל&. הכל שאילתות  :יואל גמליאל

  .זו לא תשובה. לא  :נחמיה עורקבי

, אריה. תיגש למי שאתה רוצה? יש ל& בעיות. זו התשובה שאני יכול לתת ל&  :יואל גמליאל

  .תמשי&

  

  .09.24.12מיו�  83' אישור פרוטוקול הנהלה מס: 2סעי! 

קר� עבודות : המימו�. . 250,000עבודות ביוב בס$ , 780' ר מס"אישור הגדלת תב: 1ק "ס

  .פיתוח

אישור : 1ק "ס .24.12.09מיו*  83' אישור פרוטוקול הנהלה מס: 2סעי/   :אריה לוינגר

קר� עבודות : המימו�. ' 250,000עבודות ביוב בס& , 780' ר מס"הגדלת תב

  .פיתוח

  .ותשאל  :יואל גמליאל

  . יהודה פה בשביל זה? לא. יהודה פה  :ציו� ידעי

  .תסביר לה*, יהודה  :יואל גמליאל

  ,כאשר הפילוח, ר נועדה לטפל בכלל עבודות הביוב ביישוב"הגדרת התב  :ה‘סמגיהודה 

  ?אפשר לדעת? יהודה, באיזה תק� אתה נמצא. לפני זה, סליחה  :נחמיה עורקבי

  . לויאופיר הי יושב מנהל מחלקת ביוב מתחת. מנהל אג/ תפעול  :ה‘סמגיהודה 
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  ?לפי תק�, הוא עובד בביוב  :נחמיה עורקבי

  .ירו� מינה אותו, תשאל את ירו�  :יואל גמליאל

  .ירו� יית� לי את התשובה  :נחמיה עורקבי

  .תבדוק את זה ע* ירו�. נראה לי שזה חמור מאד מה שאתה אומר  :יואל גמליאל

אני שואל את . אני אשאל את ירו�. אלה אחרתאני שואל ש, סליחה  :נחמיה עורקבי

  .הפרוטוקול עכשיו ואתה לא חייב לענות לי

  .מתי שנכנס ירו� אני אשאל אותו. נשאל את ירו� כשהוא יבוא  :יואל גמליאל

אמרת* שאת* לא צריכי* את . את* ביקשת* ביטול תק� שישב על שלו*  :נחמיה עורקבי

  ?אני יכול לדעת? זהאז אי& אתה מאייש את התק� ה, התק� הזה

  .אני לא שומע  :יואל גמליאל

  .ביקשת* ביטול תק�, כמדומני, בתקופתו של אבשלו*  :נחמיה עורקבי

  .לא ישבתי על תקני*, אני לא יודע  :יואל גמליאל

הוא עובד על פי , היות ואתה הבוס היו*. אז אני שואל אות& שאלה אחרת  :נחמיה עורקבי

�  ,כל במצבת כוח אד*א* אני מסת? זה התק� שלו? תק

  .כ�, מה שירו� מינה אותו  :יואל גמליאל

  .אתה המנהל היו* והוא מהצוות של&. לא מה שירו�  :נחמיה עורקבי

  .ירו� מינה אותו ואני מכבד מה שירו� מינה  :יואל גמליאל

  ?ירו� מינה אותו במה  :נחמיה עורקבי

  .אי� לי זמ�, נחמיה  :יואל גמליאל

  .רוצה לקבל תשובות אני, יואל  :נחמיה עורקבי

  .תגיש שאילתא. זה לא הנושא, נחמיה  :יואל גמליאל

  .אני שואל שאלה פתוחה. אני לא אגיש שאילתא  :נחמיה עורקבי

  .לא רוצה לענות& ל&  :יואל גמליאל

  .או קיי? לא רוצה לענות לי  :נחמיה עורקבי

, ומי*יש סיכ? זה משפט חוקי? זו ישיבת מועצה עכשיו. אני לא מבי�  :ניר בזק

, הוא רוצה לשאול שאלות לבד. אי� לי פה זמ� לשטויות שלו. שיש..... תעלה 

  .תזמי� אותו לבד אלי&
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נצביע , מי נגד, נעשה מי בעד, א* לא תשאל שאלות, נחמיה, ר"על התב  :יואל גמליאל

ת� לי לכבד אות& בצורה שאנחנו , חבל. ואנחנו נעשה כ& את כל המהלכי*

אנחנו . 'יש לה* ילדי* בבית וכו, באו מזמנ*יש פה אנשי* ש. מכבדי*

  ?אתה רוצה להפריע. יענו ל&, תשאל שאלות ענייניות. צריכי* לכבד

  . זו שאלה עניינית  :נחמיה עורקבי

  . אנחנו פשוט נתעל* מהשאלות של&  :יואל גמליאל

  .אני יודע שבתק� שונה  :נחמיה עורקבי

אנחנו לא , בלי שו* קשר. ד מאה פעמי*אני אחזור ואני אגיד ל& את זה עו  :יואל גמליאל

ג* את . התקני* שקיבלנו אות* ה* קיימי*. קובעי* פה את התקני*

  .כ& אנחנו עובדי*. התקני* הקיימי* שיש

  .זה לא שיי&. אתה ג* הוספת תקני* ושינית תקני*  :נחמיה עורקבי

גבי ה אתה רוצה לשאול אותו ל. עכשיו אני שואל אות& שאלה, נחמיה  :יואל גמליאל

250,000 '?  

  .ר"אני רוצה לשאול אותו לגבי כל תב. לא  :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

זה מה , מה שעולה לדיו�. אני עוד לא עובד אצל&. אתה יכול ג* ליסוע מפה  :ניר בזק

  . תשאל אותו לבד, יש ל& שאילתות...שצרי& 

  ,רגע, רגע  :נחמיה עורקבי

  .* ראשונהפע, אתה מפריע  :יואל גמליאל

  ?אתה מאיי* עליי  :נחמיה עורקבי

  .פע* שנייה, אתה מפריע  :יואל גמליאל

כמו שהזמנת , אתה ג* יכול להזמי� את המשטרה. אתה יכול לאיי* עד מחר  :נחמיה עורקבי

  . אתה לא מזמי�. בפע* שעברה

  ?יש ל& שאלה, אליאב  :יואל גמליאל

  .סליחה  :נחמיה עורקבי

ל& שאני אגיש מכתב לירו� ב� נו� ואשאל אותו על סמ& הוא מינה אני מבטיח   :יואל גמליאל

  .כל שאלה של& אני אשאל את יכו� ב� נו� בכתב. את אופיר אני אשאל אותו
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  .אני שואל אות& שאלה. לא צרי& את ירו� ב� נו�  :נחמיה עורקבי

יה נחמ. הוא רוצה לשאול את ירו� ב� נו�, לפי בקשתו של נחמיה. תרשו*  :יואל גמליאל

, השאלה תועבר לירו� ב� נו�. שואל מי מינה את אופיר הלוי לאחראי על ביוב

  .כדי לתת לנו תשובה, ראש המועצה הקוד*

  .על זה אני רוצה תשובה בכתב. זהו  :נחמיה עורקבי

  ? הא* זה פיתוח. אני רוצה לשאול  :אליאב מזגני

כל נושא של השקעה של  .ר נות� לו פתרו� הוא ככה"הראשיות שהתב..... ה  :ה‘סמגיהודה 

. תיקו� של מכוני ביוב. הביוב זה מכו� לשאיבה קדרו� הראשי לטובת ההסדר

  . חיבורי ביוב לבתי* ותיקוני* שוטפי* לתקלות שהיו

  .תיקוני* שוטפי* יוצא בתקלות שונות. לא תיקוני* שוטפי*  :יואל גמליאל

  .לוח וזה בער& אותו הדבראני עשיתי איזשהו פי. תקלות שונות זה תיקו�  :ה‘סמגיהודה 

  ?ר זה"איזה תב? ר"מה אומר לי התוכ� של התב: השאלה שלי היא כזו  :נחמיה עורקבי

, תיקוני*, חיבורי* לבתי*. ר הוא לעבודות ביוב ביישוב"התב. הוא אמר ל&  :יואל גמליאל

  .מה שצרי&

  ....השאלה על מה. זה לצור& איזו עבודה. לא  :נחמיה עורקבי

  . הולכי* לחיבור בתי* 70%, א* תשאל אותי שאלה  :יואל גמליאל

  ?ר לפני כ� שאת* רוצי* פתאו* הגדלה"כמה היה התב  :נחמיה עורקבי

לאור . בגדרה יש בנייה מסיבית. אסביר לכ*. ר ההוא כבר הסתיי*"התב  :יואל גמליאל

 . המו� המו� הול& לכיוו� הנושא הזה, הבנייה המסיבית

  ?וכמה אתה רוצה? ר"יש יתרה בתב כמה, אני אומר  :נחמיה עורקבי

  . 250,000  :יואל גמליאל

  ?כמה היתרה בו? ר"כמה היה התב  :נחמיה עורקבי

  .אי� בו יתרה  :יואל גמליאל

  ?מה המצב שלו היו*? על אפס? הוא היו* עומד על מינוס  :נחמיה עורקבי

  ?עוד שאלה נחמיה. אבל הגשנו הגדלה, אני לא יודע בדיוק  :יואל גמליאל

  ?ר"אתה מגיש הגדלה שאתה לא יודע מה יש בתב  :ה עורקבינחמי

  ,ר לאור זה"יש הגדלה בתב  :יואל גמליאל
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. אולי צרי& יותר? מה נכו� להיו*? ומה הכותרת שלו 780ר "כמה כס/ יש בתב  :נחמיה עורקבי

  ?ר ועל כמה הוא עומד היו*"מה הש* של התב

היו* . ' 250,000* לו הגדלה של ומבקשיח "מיליו� ש 1.350ר כולו "התב  :יואל גמליאל

  . ' 20,000הוא בגירעו� של 

  ?' 20,000בגירעו� של   :נחמיה עורקבי

  ?עוד שאלה. שיכול להיות שלא השתמשו בו 89אבל יש לו שיריו� של . כ�  :יואל גמליאל

  ?מי בעד  

  הצבעה  

  בעד 7  

  .נמנעי� 2  

)�  )נו� נכנס לישיבה ירו� ב

  

: המימו�. . 40,000פעילות לבטיחות בדרכי� על ס$ , 894 'ר מס"אישור הגדלת תב: 2ק "ס

  .קר� עבודות פיתוח

פעילות לבטיחות בדרכי* על ס& , 894' ר מס"אישור הגדלת תב: 2ק "ס  :אריה לוינגר

40,000 ' .�  . קר� עבודות פיתוח: המימו

  ?שאלות  :יואל גמליאל

, * זה היה קשור אלי&תק� אותי א, רפי. פע* אחרונה הקמנו את הסעי/  :אליאב מזגני

  ?מה ההבדל. בפע* האחרונה'  40,000

ר כי אנחנו הולכי* לעשות פרויקט של זהירות "בזה אנחנו מעבירי* תב  :יואל גמליאל

  .כל מה שצרי&, מדידות, בכבישי*, בדרכי* במוסדות

  .א& ורק מוסדות חינו&  :ציו� בר אשר

  .לא רק מוסדות חינו&  :יואל גמליאל

  .יקרבע  :ציו� בר אשר

  ."מיועד להדרכה לכל הגילאי*: "רשו* פה  :אליאב מזגני

היה לנו את ? ר הזה מה הוא אומר"התב, עוד פע*. דנו בזה כבר פע* והגדלנו  :נחמיה עורקבי

  ?יש בו כס/. ר הזה לפני חודשיי*"התב
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ר "צרי& לתקצב אותה בתב, לכ�. עכשיו יש לנו תוכנית של בטיחות בדרכי*  :יואל גמליאל

  .ר לפי תוכנית"מתקצבי* אותו בתב ואנחנו

  .ר קיי*"אתה מגדיל תב. אתה לא מתקצב  :נחמיה עורקבי

  .מגדיל ומתקצב זה אותו דבר  :יואל גמליאל

השאלה א* צרי& . קיבלת אישור עליו. ר"לפני חודשיי* אישרנו את אותו תב  :נחמיה עורקבי

  .עוד פע* הגדלה

  .אומרי* ל& כ�  :יואל גמליאל

שאת*  ?מה הפעילות שלנו? ר"נגמר או לא נגמר התב? כמה נשאר? כמה היה  :נחמיה עורקבי

  . תראו לפחות את הפעילות ומה שנעשה

  .ר"בפע* שעברה הגדלנו את התב  :ציו� בר אשר

  ?ר הזה"הגדלנו ג* את התב  :נחמיה עורקבי

עכשיו רוצי* . כי הרשות הלאומית לביטחו� בדרכי* הביאה לנו תוכנית. כ�  :ציו� בר אשר

בעיקר , חשוב להגדיל אותו לטובת מוסדות החינו&. ר"להגדיל את התב

  . למוסדות החינו&

כמה הוא ? כמה אתה רוצה להגדיל. אתה רוצה'  40,000? לכמה בס& הכל  :נחמיה עורקבי

ואתה רוצה עוד '  20,000ר "יש בתב? 80,000ולא  40,000למה ? צרי& להיות

מה תוכנית ? ' 40,000רוצה עוד ואתה '  80,000ר "יש בתב? ח"ש 40,000

  ?העבודה

  .' 76,000יש , כמדומני, ר"בתב  :ציו� בר אשר

  .ציו� תודה רבה? מי בעד  :יואל גמליאל

  ?למה את* צריכי* את הכס/? למה תודה רבה  :נחמיה עורקבי

  .לא לוקחי* את זה למקו* אחר, זה בטיחות בדרכי*  :יואל גמליאל

  .מאה ועשרי*מגיל הר& ועד ....   :ציו� בר אשר

  .אתה לא חייב כל פריט לשאלות, נחמיה  :יואל גמליאל

  .אני חייב להבי�, א* אני מצביע. אני חייב להבי�  :נחמיה עורקבי

  .זה כבר נשמע טוב, בטיחות בדרכי*  :יואל גמליאל

'  40,000למה . השאלה היא אחרת. קוד* כל זה נשמע מעולה וצרי& את זה  :נחמיה עורקבי
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  ?' 100,000ולא 

  ?' 100,000אתה רוצה להגדיל ל   :יואל גמליאל

  .ר"אני רוצה לדעת כמה יש בתב. יכול להיות  :נחמיה עורקבי

אני מבטיח ל& שתמורת בטיחות '  100,000א* תגיד שאתה רוצה להגדיל ל   :יואל גמליאל

אתה רוצה להעלות אותו ל . בדרכי* אני מוכ� להצביע עכשיו ע* כולנו

100,000 '?  

מה .אני רוצה לדעת על מה אני מצביע. אני רוצה לראות מה התוכנית קוד*  :רקבינחמיה עו

  ?כמה כס/? ' 100,000? 'מיליו�  1? כמה? מה אתה הול& לאשר? התוכנית

  ? ר"אתה רוצה להגדיל את התב, נחמיה  :יואל גמליאל

הגדלנו  .הבטחת ליקותיאל שליאור יביא לנו את התוכנית, בניגוד ליקותיאל   :נחמיה עורקבי

  ....ר של "את התב

  .עוד מעט. 'מיליו�  6.5עכשיו אתה ג* מקבל   :יואל גמליאל

  .'מיליו�  8הגדלנו ל   :נחמיה עורקבי

   .ר של יקותיאל"אנחנו לא יכולי* לעמוד בלח1 של התב' מיליו�  1.5  :יואל גמליאל

  . ניתאבל היתה פה התחייבות שתו& שבוע תגיע אלינו לשולח� התוכ  :נחמיה עורקבי

  ?מי הבטיח ל&  :יואל גמליאל

  .ליאור ואתה  :נחמיה עורקבי

  .ליאור זה לא אני  :יואל גמליאל

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  ?אני יכול לדעת? ר יהיה בס& הכל הכללי"כמה כס/ בתב: נחמיה עורקבי

  . ' 90,000 80,000משהו כמו   :יואל גמליאל

  ?כמה אתה צרי& לזה  :נחמיה עורקבי

  .' 130,000  :ציו� בר אשר

  ?או שתבוא עוד חודש עוד פע*? וזה מספיק  :נחמיה עורקבי

  . ' 112,000  :יואל גמליאל

  ?אתה צרי& יותר. עכשיו תגיד לנו. השאלה  :נחמיה עורקבי

  . אני מניח שאני אסתדר ע* זה  :ציו� בר אשר
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יסכימו שכול* , אני רוצה שאני ארשו* הצעה של נחמיה. תגיד לו בסדר, ציו�  :יואל גמליאל

  ? כמה אתה רוצה? אתה רוצה להגדיל קצת. פע* אחת. ע* ההצעה של נחמיה

  .שיית� לי תוכנית מה הוא רוצה. אני לא אגיד  :נחמיה עורקבי

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  :הצבעה  

  בעד 8  

  נמנע 1  

: המימו�. ח"החלפת גג אסבסט במחס� מל, . 15,000על ס$  915' ר מס"אישור תב: 3ק "ס

  רד הפני�הקצבת מש

החלפת גג אסבסט במחס� , ' 15,000על ס&  915' ר מס"אישור תב: 3ק "ס  :אריה לוינגר

  . זה הקצבה לקבל. הקצבת משרד הפני*: המימו�. ח"מל

  בעד 9   ?מי בעד  :יואל גמליאל

  ?איפה המחס� הזה  :אליאב מזגני

  מרבד הקסמי*ברחוב   :אריה לוינגר

  

הקמת מתקני ספורט לאוכלוסייה , . 30,0001על ס$  916' ר מס"אישור תב: 4ק "ס

קר� . . 120,000 –הקצבת משרד התרבות והספורט : המימו�. מבוגרת

  .. 10,000 –עבודות פיתוח 

הקמת מתקני ספורט , ' 130,000על ס&  916' ר מס"אישור תב: 4ק "ס  :אריה לוינגר

 120,000 –הקצבת משרד התרבות והספורט : המימו�. לאוכלוסייה מבוגרת

  .' 10,000 –קר� עבודות פיתוח . '

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  . היתה ל& תוכנית בזמנו על כל האזור ש*  :אליאב מזגני

כי א* הראייה העתידית לעוד חצי שנה ? הזה... לא יפגעו ב. זה בתוספת  :יואל גמליאל

  .לפגוע במגרשי* האלה

  .אי� סיכוי. לא. לא  :יואל גמליאל

  ?וג ג* שישימו ש* ג* ספסלי*אפשר לדא  :אליאב מזגני
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  . ספסלי* ומדרכות'  10,000הוספנו . ספסלי* ומדרכות  :יואל גמליאל

  .אני הייתי ש* במקרה. אנחנו, לא אתה. דאגנו לזה כבר  :דובר

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  הצבעה  

  בעד פה אחד  

  

יתות לרכישת ציוד וריהוט לכ, . 198,756על ס$  829' ר מס"אישור הגדלת תב: 5ק "ס

  הקצבת מפעל הפיס: המימו�). ב צומחת"חט(חדשות 

לרכישת ציוד , ' 198,756על ס&  829' ר מס"אישור הגדלת תב: 5ק "ס  :אריה לוינגר

זה . הקצבת מפעל הפיס: המימו�). ב צומחת"חט(וריהוט לכיתות חדשות 

  .סכו* לקבל

  ?באיזה בית ספר זה  :דובר

  . בחטיבת ביניי* צומחת  :דובר

  ?מי בעד  :יאליואל גמל

  :הצבעה  

  בעד פה אחד  

  

  8.12.2009אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיו� : 6ק "ס

  .8.12.2009אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיו* : 6ק "ס  :אריה לוינגר

  .שאלות, אליאב  :יואל גמליאל

  .3תסביר לי את סעי/ , רפי: שאלה. קוד* כל מחמיא לכ* ולרפי  :אליאב מזגני

ה* מחויבי* . לכל הסטודנטי* שהגישו ועמדו בתקנו�.... עכשיו  אנחנו  :רפי חנינה

בבתי ספר רווחה כי הנוער הוא , לתת שיעורי עזר, לעשות שירות לציבור

ולא " אנחנו לא רוצי*"או " אי� לנו זמ�"במידה וה* יגידו . מוקד השירות

  ,אנחנו נעביר את הזכות הזאת שיש לה*, יהיו מוכני* לתת תרומה לקהילה

  .אז קוד* יש חלוקה  :יאב מזגניאל

  ,בשלושה חודשי* האלה. החלוקה תתבצע בעוד שלושה חודשי*  :רפי חנינה
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יש . אנחנו דיברנו בזמנו שאנחנו מחלקי*. שינית* דברי*, קוד* כל  :אליאב מזגני

�. אמרנו שלא נפריע לסטודנטי*. סטודנטי* שלומדי* בחיפה ואי� לה* זמ

? ות אבל הוא יכול לתרו* אות* בסו/ שנהשע 14א* הסטודנט רוצה לתרו* 

בטופס ? למה שלא יתרו* בסו/ השנה ולא נפריע לו בשנת הלימודי*

דוד הוסי/ את  ד ב�"היתה ש* התחייבות ועו, שהסטודנטי* מילאו בזמנו

  .הסעי/ הזה שיהיה אפשר לנכות את הכס/ א* הוא תו& שנה לא מבצע

  ?מה אתה מציע  :יואל גמליאל

את* . את* אומרי* שבעוד שלושה חודשי* את* מחלקי* את הכס/  :אליאב מזגני

דיברנו . שעות 14אומרי* שתו& שלושה חודשי* הסטודנט חייב לתרו* את ה 

  .בישיבה שעברה שיש סטודנטי* שלומדי* בחיפה

  ?מה אתה מציע  :דובר

  .שמבש& השנה  :אליאב מזגני

  ?וא* לא  :דובר

דוד הוביל את  ד ב�"שעו, טי* חתמו עליויש ש* סעי/ שהסטודנ, א* לא  :אליאב מזגני

אפשר , אפשר לחייב אותו, שעות 14שא* הסטודנט לא יעמוד ב , הסעי/ הזה

  .יש הרבה דרכי*. שנה הבאה הוא לא יקבל, לקחת לו את הכס/

  ?אז זו ההצעה  :רפי חנינה

בלי שו* קשר ונקבל את מה שאליאב , נקבע את הטקס לעוד חודש וחצי  :יואל גמליאל

שקוד* כל הסטודנט יתחייב שהוא מוכ� לתרו* , את המכתב תוציא. ראומ

  . תית� לו את זה בשנה, שעות 14א* הוא מוכ� את ה . שעות 14את ה 

. שלומדי* רחוק, כמו שאתה אומר, יכול להיות מצב שסטודנטי*. שאלה  :ניר בזק

 4שעות האלה עוד  14אני יכול לתת את ה , אדו� רפי, סטודנט יכול להגיד

  ? יש אפשרות לתת לה* חצי עכשיו וחצי בסו/. חודשי*

כאשר שנת הלימודי* , למה להשתמש בתלמידי* רק לשלושה חודשי*  :אליאב מזגני

א* צרי& . אפשר להשתמש בתלמידי* האלה בכל השנה? נגמרת באוגוסט

200,000 �  ?למה לא לפרוש את זה כל השנה. שעות לאנגלית לתיכו

אפשר לעשות את הקופה של . אני אומר משהו אחראבל , אתה צודק  :ניר בזק
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הסטודנטי* בשעות האלה וסטודנט יכול לחפות אחד על השני מבחינת 

  .השעות

שיגיד ל& מתי הוא יכול לעשות את , רפי מוציא לכל סטודנט: בואו נסכ* כ&  :יואל גמליאל

נית� לו את . אני מקבל את מה שאליאב אומר. שעות בלי שו* קשר 14ה 

. בפע* הבאה לא נית� לו, & שנקבע לכול* וא* מישהו לא יבצעתאריהכס/ ב

אני מבקש שתוציא מכתב לסטודנטי* שהסטודנט יודיע באיזה תארי& הוא 

אנחנו . עד סו/ יוני הוא יוכל לבצע את העבודות. רוצה לעשות את זה

סטודנט צרי& להגיד מתי  1.7.10אתה מוציא מכתבי* שעד : מסכמי* ככה

הוא יצטר& . או במה שאמרת, את העבודה במוסדות החינו&הוא נכנס לעשות 

  ?מקובל עלי& אליאב. אנחנו נחלק את הכס/ מראש. לחתו* עלזה כהצהרה

  .המטרה שלנו לפרוש את זה  :אליאב מזגני

אנחנו מתכווני* בחודשי* אוגוסט ספטמבר לשוב ולדו� על הסטודנטי*   :יואל גמליאל

�  .בשנה אחרי כ

א* במידה שאנחנו שולחי* לו והוא אומר שהוא לא , 3קשר לסעי/ בלי שו*   :רפי חנינה

�בלי שו* קשר . אנחנו מעבירי* את המלגה למישהו אחר, רוצה ולא מעוניי

�  . לזמ

  ?כמה מקבל כל סטודנט כרגע  :אליאב מזגני

  . ' 1000  :רפי חנינה

  .שעות 14לשעה ל '  70בער&   :יואל גמליאל

  . הבאתי ל& מכתב, עי*לפני שאנחנו מצבי  :נחמיה עורקבי

  ?אתה נגד לתת כס/ לסטודנטי*  :יואל גמליאל

אני רוצה . ת� לי לסיי* את מה שאני רוצה. אל תכניס לי מילי* לפה, יואל  :נחמיה עורקבי

. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, להצביע בעד כי אני בעד המלגות

? לא או 2009תהיה חריגה מתקציב לשנת , בעקבות המלגות והתמיכות

  .תתייחס אליו, הבאתי ל& מכתב

  . אנחנו לא היינו מוציאי*, א* היו חריגות  :יואל גמליאל

אנחנו בשנה . יש לי פה את הגזבר, במידה ויש חריגות, כמו שאתה יודע  :נחמיה עורקבי



  ע"בכסלו התש ג"י  352ישיבת מועצה  – 11913
  .ת.נ     30.12.2009    

 

19

אני . כי יש לנו אחר כ& מחויבות אישית. אי� בעיה, ואז, מאוזנת סביר להניח

אני מבקש להגיש לישיבת מועצה . "יותר ברור אקריא את המכתב וזה יהיה

בעקבות חלוקת המלגות  2009א* תהיה חריגה ממסגרת התקציב לשנת 

  ?המכתב אצל&." ' 310,000שה* ניצול של , והתמיכות

  .אבל צרי& להגיש שאילתא. כ�  :יואל גמליאל

א א* השאלה שלי הי .תודה רבה ,"שאילתא"למדת משפט . זו לא שאילתא  :נחמיה עורקבי

כמו שידוע לי לא נית� לחלק את המלגות והתמיכות . "זה יגרו* לכ&

  . " על פי חוק, כשהמועצה לא מאוזנת

  )חבר המועצה יקותיאל תנעמי הגיע(

  ?מה אתה אומר דודו  :נחמיה עורקבי

  .אני אקבל אישור מראש המועצה  :דוד יהלומי

יש לנו תקציבי* . רי& לפעולאנחנו פועלי* לפי מה שצ. אני אומר עוד פע*  :יואל גמליאל

  .ולפי התקציבי* נחלק את המלגות ואת התמיכות

אתה , אתה נושא באחריות, זאת אומרת שא* מחר מחרתיי* יש חיוב אישי  :נחמיה עורקבי

החוק אומר , כמו שאתה יודע. אני רוצה לדעת שלא יחייבו אותי? ודודו

  ,תובשביל זה ביקשתי הצבעה שמי, שבמידה ואנחנו מצביעי*

  .אז תתנגד  :יואל גמליאל

אבל , אני רוצה להיות בעד? למה שאני אתנגד. אני לא רוצה להתנגד, סליחה  :נחמיה עורקבי

  .אתה לוקח את האחריות עלי&

זה תקציב . אנחנו מדברי* על תקציב. אני אסביר ל&, א* אתה לא יודע  :יואל גמליאל

זה . זוכר בדיוק אני לא. ומשהו 700ו ' מיליו�  81שאישרנו אותו לפי 

א* אתה התחלת להיות ג* שופט וג* . התקציב המאושר והוא מאושר לכל

  .אתה יכול להצביע נגד, א* אתה כל כ& מודאג. זה בסדר, מחייב

אני . א* אני אהיה מודאג אני אבקש הצבעה שמית ולא אצביע נגד, קוד* כל  :נחמיה עורקבי

זאת , ת ויש חיוב אישיהיו. שואל שאלה פשוטה וזה מה שאני רוצה לדעת

האחריות , אומרת שא* מחר או מחרתיי* את* עושי* את זה בניגוד לחוק

בער& כל '  310,000, מדובר פה בהרבה כס/. עלי& ועל דודו. היא עליכ*
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זה לא נות� לנו חריגה , דודו. השאלה היא פשוטה. התמיכות והמלגות

  ?בתקציב

  .אני את�, א* ראש המועצה יית� לי אישור  :דוד יהלו*

  .אני רוצה לשמוע תשובות  :נחמיה עורקבי

  .תגיש שאילתא  :יואל גמליאל

  .אני עכשיו רוצה תשובה כי אני רוצה להצביע, אני לא מגיש שאילתא  :נחמיה עורקבי

  .לא נות� ל& תשובה. אי� תשובה  :יואל גמליאל

. וצה להצביע בעדאני ר. ואני עוד פע* שואל יואל, אני עוד פע* שואל, דודו  :נחמיה עורקבי

�למה אתה ? זה לא יגרו* או יגרור אותנו לחיוב אישי. אני רוצה רק להבי

  .אני רוצה להצביע בעד. אני רוצה לקבל תשובה? מנענע בראש

  .לא רוצה לתת ל& תשובה  :יואל גמליאל

כל חשבו� שיכול ליפול על , במידה ויהיה חיוב אישי. אז אני כבר מודיע לכ*  :נחמיה עורקבי

  .אחד מחברי המועצה ואני מבקש הצבעה שמית כל

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  . סליחה. הצבעה שמית. לא  :נחמיה עורקבי

  .לא אתה, אני מנהל את הישיבה  :יואל גמליאל

ברגע , אריה. יש ל& את אריה ליד&. אתה כנראה לא מכיר את החוק  :נחמיה עורקבי

. ריא לו את החוקאתה כמזכיר תק? הוא מחויב, שמבקשי* הצבעה שמית

את . אתה מחויב לתת הצבעה שמית ברגע שאחד מחברי המועצה דורש זאת

  . זה החוק אומר על פי ספר דיני מועצות

  .תעלה את זה להצבעה א* רוצי* הצבעה שמית  :מזגניאליאב 

אז , א* אני טועה. יש לנו פה את המזכיר שיכול להגיד. אי� הצבעה בזה  :נחמיה עורקבי

  .תעלה להצבעה

  ?מה הבעיה. אתה יכול להגיד שאתה מתנגד  :יואל גמליאל

אני רוצה שהוא יגיד לי א* יעלו את זה . אני לא רוצה להגיד שאני מתנגד  :נחמיה עורקבי

  .זה מה שאני רוצה. להצבעה שמית

  ?אריה, מה אומר החוק  :יואל גמליאל
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  .אתה יכול להגיד שאתה מתנגד, כמו שיואל אמר  :אריה לוינגר

החוק . אל תנסה להיות לי חלק לשו�. שאלתי מה החוק אומר. אל תגיד לי  :ורקבינחמיה ע

  ,א* אחד מחברי המועצה מבקש, אומר

  ?אריה, מה החוק אומר  :יואל גמליאל

  .צרי& לעשות הצבעה  :אריה לוינגר

  ?שמית  :יואל גמליאל

  .כ�  :אריה לוינגר

  ?מי בעד. הצבעה שמית  :יואל גמליאל

  . שמית אתה שואל אחד אחדהצבעה   :נחמיה עורקבי

  .אני בעד, כל אחד יגיד. בסדר  :יואל גמליאל

דורו� אומר כ� או , שיהיה כתוב. אתה שואל אחד אחד. אתה לא תגיד. לא  :נחמיה עורקבי

  .לא

  .אתה מעיי/ אותנו  :יואל גמליאל

  .זה החוק? מה הבעיה  :נחמיה עורקבי

  ?אתה בעד או נגד, דני  :יואל גמליאל

�  .עדב  :דני דורו

  ?רפי  :יואל גמליאל

  .בעד  :רפי חנינה

  ?דורית  :יואל גמליאל

�  .בעד  :בוחר דורית ב

  ?ציו�  :יואל גמליאל

  .בעד  :ציו� ידעי

  ?אליאב  :יואל גמליאל

  .בעד  :אליאב מזגני

  ?נחמיה  :יואל גמליאל

  .נמנע  :נחמיה עורקבי

  ?ניר  :יואל גמליאל
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  .בעד, ניר בזק  :ניר בזק

  ?ירו�  :יואל גמליאל

 �  .בעד  :נו� ב�ירו

  ?יקותיאל תנעמי  :יואל גמליאל

  .בעד  :יקותיאל תנעמי

�כא� ... בישיבה הקודמת נאמרו כא� מספר דברי* ש.לא הייתי כא� בפתיחה  :נו� ירו� ב

  .א* אפשר שבסו/ הישיבה זה יוצג. את הישיבה והבנתי שה* לא הוצגו

  ?מה למשל  :יואל גמליאל

�  .ביקשתי מהגזבר. 2. ציב המועצה הדתיתההתייחסות של& לתק, אחד  :נו� ירו� ב

  .התייחסנו לזה  :יואל גמליאל

�הגזבר אמר שהוא יציג כא� את הנתוני* . הנושא השני הוא הנושא של הדוח  :נו� ירו� ב

  .מחדש

  . דיברנו על זה ונחזור על זה. נסיי* את זה ונחזור  :יואל גמליאל

  :תוצאות ההצבעה  :אריה לוינגר

  בעד 9  

  נמנע 1  

  ?מי נמנע  :זקניר ב

  .עורקבי נחמיה נמנע  :נחמיה עורקבי

  . שיהיה לפרוטוקול שהוא נמנע לגבי המלגות  :ניר בזק

  .זה רשו*  :אריה לוינגר

  

. 2009"2010אישור תבחיני� לשנת . א. 2009אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת : 7ק "ס

  .2009אישור תמיכות ספורט לשנת . ב

. א. 2009אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  .ני סעיפי*מחולק לש 7ק "ס  :אריה לוינגר

   .2009אישור תמיכות ספורט לשנת . ב. 2010 2009אישור תבחיני* לשנת 

  ?מה זה אישור תבחיני*  :יקותיאל תנעמי

. השנה יש דגש מיוחד לפעול על פי התבחיני*, ל"על פי הוראות חוזר המנכ  :אריה לוינגר
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כאשר כל , רי* לפיה* נית� להעניק תמיכותהתבחיני* מרכיבי* את הפרמט

. ובשקיפות מלאה, אחיד, התמיכות לפי המבחני* האלה ה* באופ� שוויוני

�כללנו את כל תחומי . ערכנו את התבחיני*, דבר ראשו�. זה דבר ראשו

אבל , אפשר להוסי/ 2010לשנת . נכו� להיו*, הפעילות של הנתמכי* בגדרה

תרבות : ה*, 2כמו שציינו בסעי/ , נתמכי*תחומי הפעילות ה, נכו� להיו*

  .דת בתחומי כוללי*, ספורט, תנועות נוער, תורנית

  ?מאיפה אתה מקריא את זה  :יקותיאל תנעמי

כל העמותות שעוסקות בהענקת . אלה התבחיני*. חילקתי לכ*. מהתבחיני*  :אריה לוינגר

זה ג* חילקתי לכ* וחשוב לציי� את . שירותי רווחה לקהילה המקומית

שהתבחיני* האלה אושרו על ידי היוע1 המשפטי של המועצה בכתב חוות 

לרבות , הריני לאשר כי התבחיני* הינ* בהתא* להוראות קודמי*: "דעתו

  . זה הנושא הראשו� של התבחיני*." שמירה על השוויו� חנייני

פרסמנו מודעה בעיתו� וקיבלנו בקשות   .אישור תמיכות ספורט: הנושא השני

חילקתי לכ* את הפרוטוקול של הוועדה המקצועית . י עמותותרק משת

שתיי* של ". מכבי הבילויי* גדרה"התקבלה הצעה אחת של . לתמיכות

הקצבה של : הוועדה החליטה לחלק כדלקמ�". שרעבי אומנויות לחימה"

" שרעבי אומנויות לחימה"ל. 2009לשנת " מכבי הבילויי* גדרה"ל'  100,000

שרעבי אומנויות "לפרוטוקול מצויי� ש. 2009ילות לשנת הפע'  20,000

. נדרש להוסי/ שלושה דברי* שהיו חסרי* לו והוא השלי* את הכל" לחימה

יש שקיפות מלאה וכל אחד רשאי , דעו לכ* שכל התיקי* נמצאי* אצלי

�מה הוא הגיש ומה הוא לא , ערכנו טבלה שבה מצוי� כל אחד ואחד. לעיי

, א* חסר איזה מסמ& לגבי עמותה מסוימת. מה חסר ומה לא חסר, הגיש

  .אותה עמותה לא תקבל את המענק

  ?שאלות  :יואל גמליאל

  ?על הספורט ההצבעה היא  :מזגני אליאב

  .בינתיי* רק על הספורט  :אריה לוינגר

מהתקציב של כל  0.1%. נתחיל בבושה. אבל אני ג* מתבייש, אני שמח היו*  :מזגניאליאב 
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אבל לא רק בגלל , נכו� שאי� הרבה אגודות ספורט .המועצה הוא רק לספורט

זה בגלל שהמועצה לא עוזרת לעמותות הספורט כדי , שאי� אגודות ספורט

א* אפשר שבתקציב הבא תוכלו לשדרג . ליצור פה גופי* גדולי* של ספורט

יש לנו פה נציגי* סגני . ספורט זה ג* גאווה של היישוב. קצת את הסכומי*

א* אנחנו . לנו פה אנשי* שמאדירי* את המקו* הזהיש . אלופי אירופה

אנחנו לא , 1%משקיעי* בספורט כאשר בכל יישוב נורמלי זה מינימו* 

אנשי* לא יבואו לבד . 0.1%זה לא יעזור א* זה יהיה . 0.1%מתרוממי* מ 

תחשבו על זה ואני שמח שבכלל הגיעה הקצבה . ואנחנו נצטר& לעזור לה* ג*

  .מסוימת

אחד של בעלה של איר� ואחד של . אני מבי� שרק שתי בקשות: שתי שאלות   :ינחמיה עורקב

  . מכבי איפה שדני בעמותה ש*

�  . 2009התפטרתי מהעמותה ביוני   :דני דורו

  .עדיי� אני רוצה הצבעה שמית. רשמתי   :נחמיה עורקבי

  . נעשה הצבעה שמית, אי� בעיה  :יואל גמליאל

  ?דני  

�  .בעד  :דני דורו

  ?רפי  :ליואל גמליא

  .בעד  :רפי חנינה

  ?דורית  :יואל גמליאל

 �  .בעד: בוחר–דורית ב

  ?ציו�  :יואל גמליאל

  .בעד  :ציו� ידעי

  ?אליאב  :יואל גמליאל

  .בעד: אליאב מזגני

  ?נחמיה  :יואל גמליאל

  .נמנע   :נחמיה עורקבי

  ?ניר  :יואל גמליאל
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  .ניר בזק בעד  :ניר בזק

  ?ירו�  :יואל גמליאל

�  .בעד  :נו� ירו� ב

  ?יקותיאל  :יואל גמליאל

  .בעד: יקותיאל תנעמי

  .בעד  :יואל גמליאל

  :תוצאת ההצבעה  :אריה לוינגר

  חברי מועצה בעד 9  

  .נמנע 1  

  . אישרנו את שני הסעיפי*  

  .תרשו* שהוא נמנע בגלל שהוא לא קיבל תשובות מהגזבר ומראש המועצה   :נחמיה עורקבי

  

  ב צומחת"ש רמו� במקו� חט"ע ס תיכו� מקי! שש נתי"אישור ש� ביה: 8ק "ס

ש איל� ואס/ רמו� "ס תיכו� מקי/ שש שנתי ע"אישור ש* ביה: 8ק "ס  :אריה לוינגר

  .על פי החלטת בית הספר, ב צומחת"במקו* חט

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  ?התיכו� לא סופח לתיכו� הקיי*: יקותיאל תנעמי

  . לא  :יואל גמליאל

  .שאמר שה* ביחד, לפחות מכתב של המועצה ,אני זוכר פה החלטה: יקותיאל תנעמי

  ?לא סופח לאיגוד, כשנפל החלו�, התיכו� החדש איפה שאני ואתה היינו   :נחמיה עורקבי

  ?מה קשור הש* לסיפוח? סופח מבחינת מה  :יואל גמליאל

  .אני רוצה להבי�   :נחמיה עורקבי

  .הוא לא קשור. לא  :יואל גמליאל

  ?ובדי* ש* מקבלי* משכורת מהמועצההע? הוא לא קשור   :נחמיה עורקבי

  .לא  :יואל גמליאל

  ?אי& האיגוד מתקצב אותו, א* הוא שיי& למועצה   :נחמיה עורקבי

  .עכשיו מדברי* על הש*. אני אענה ל&, תשאל שאילתא  :יואל גמליאל
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אני יודע שיש ש* כמה עובדי* שמקבלי* . אני רוצה לקבל הבהרות, סליחה   :נחמיה עורקבי

זאת אומרת שהוא צרי& להיות של האיגוד והאיגוד צרי& . יגודמשכורת מהא

  . לא אנחנו. לדו� בזה בכלל

  .אני אענה ל&, תשאל שאלה. מדברי* על הש*? מי בעד. טוב  :יואל גמליאל

  ?יואל, התיכו� מתוקצב על ידי המועצה. אני בעד הש*   :נחמיה עורקבי

  .כ�. בטח, התיכו�  :יואל גמליאל

  ?העובדי* שייכי* למועצה. א מתוקצבהו   :נחמיה עורקבי

  .חלק מהעובדי* באיגוד וחלק מועצה. העובדי* שייכי* לאיגוד  :יואל גמליאל

  ?וזה חוקי וזה באישור מועצה? וזה באישור מועצה   :נחמיה עורקבי

, אנחנו בזמנו אישרנו את השלוחה שהיו ש* עובדי* והשנה המשכנו אות*   :יואל גמליאל

  .* דיו� על סגירת האיגודיש ש. עד שיצא מכרז

אבל אני , אני אצביע את& בש*, אי� לי בעיה. אני חושב שאתה שוגה פה   :נחמיה עורקבי

לא יכול להיות שהאיגוד ינהל את בית . חושב שאתה שוגה ותבדוק את עצמ&

  .המועצה צריכה לנהל את זה, א* זה של המועצה....הספר ואנחנו נית� את ה

  ?עדמי ב. טוב  :יואל גמליאל

  :תוצאת ההצבעה  :אריה לוינגר

  .בעד פה אחד  

  

   29.11.2009ומיו�  10.11.2009אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו$ מיו� : 9ק "ס

ומיו*  10.11.2009אישור פרוטוקול ועדת הנחות בחינו& מיו* : 9ק "ס  :אריה לוינגר

29.11.2009.  

  ?שאלות  :יואל גמליאל

שראש הוועדה סגר את הישיבה אחרי  10.11.09טוקול מ אני רואה פה פרו: יקותיאל תנעמי

  . הנחה....  16

  .חילקנו לשניי*, יש כל כ& הרבה תיקי*  :רפי חנינה

היית אומר שמפאת זה הוחלט . לא הבנתי מה סגרת? זה המשמעות שסגרת: יקותיאל תנעמי

�בוועדה היו* הנ* "כתוב  ". 16סגר אחרי "פה כתוב . להפסיק ולהמשי& לדו
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  ".לטות שהתקבלו בישיבה הקודמתההח

  ?אני יכול לדעת מה הקריטריוני* שהיו פה. יש לי שאלות   :נחמיה עורקבי

  .תענה לו, רפי  :יואל גמליאל

רק במקרי* חריגי* ". קרב"אנחנו בעיקרו� דנו בנושא של ועדת הנחות בקר�   :רפי חנינה

  . נתנו אישורי*, החלטה של הרווחה... ש

�  ?רי*כמה מק  :נו� ירו� ב

  .400  :רפי חנינה

  .300אי אפשר לגבות יותר מ , בהתא* לחוק? 400למה : יקותיאל תנעמי

  .זה לא קשור לוועדה  :רפי חנינה

  .שווה לדו� ואנחנו נדו�, א* המועצה גובה את זה: יקותיאל תנעמי

  . אבל זה לא קשור לוועדה  :רפי חנינה

. לדעתי אסור לגבות שקל אחד .מהסיבה הפשוטה, אני חושב שכ� קשור: יקותיאל תנעמי

סכו* ההנחה , לכ�. המועצה תיאל1 להחזיק את הכס/ הזה. פשוט אסור

יש הבדל , דהיינו. ולא ממה שאולי משלמי*, אמור להיגזר ממה שמשלמי*

וא* אחויב להחזיר כספי* והמועצה תוכל  400בי� א* אני אמור לשל* 

  .ירה על ההנחותיש לזה השלכה יש, לכ�. בלבד'  327לגבות ס& הכל 

�  .זה על פניו כנראה בניגוד להסכ*'  400המועצה מחייבת את התושב לשל*   :נו� ירו� ב

  . זה בניגוד, זה לא על פניו: יקותיאל תנעמי

�  ....בניגוד להסכ* או לסיכו* שיש בי� שלושת ה  :נו� ירו� ב

  .נקודה, בניגוד לחוק: יקותיאל תנעמי

�, מבחינה חשבונאית אתה אומר. עכשיו נותנת לו הנחההיא , באותה נשימה  :נו� ירו� ב

אני עכשיו אומר ל& , אני דורש ממ& עכשיו הרבה כס/ ומהרבה הכס/ הזה

  . שאני נות� ל& הנחה

  .30את צריכה מהמקור לתת לו את ה . זה לא נכו�, דורית   :נחמיה עורקבי

נדו� ע* מנהל מחלקת , א* תרצו דיו� על הנושא. מנהל מחלקת חינו& לא פה  :יואל גמליאל

  . חינו&

כל ? "קרב"אתה אומר רק קר� ? על איזה בסיס נתת את ההנחות, אני שואל   :נחמיה עורקבי
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 �  ?"קרב"ההנחות פה זה רק קר

  ?מה היו הקריטריוני*: יקותיאל תנעמי

". קרב"רוב ההנחות שנתנו ה* בעיקר עבור קר� ". קרב"זה לא רק קר�   :רפי חנינה

  ,במקרי* חריגי*

  .כל השאר אני לא רואה כלו*". קרב"אני רואה פה רק אחד קר�   :נחמיה עורקבי

  ?2על , על מה אתה מדבר  :רפי חנינה

  ".קרב"אני רואה קר�  2רק ב    :נחמיה עורקבי

אמרנו שאנחנו נותני* את . הוא הגיש בקשה ג* עבור אגרת חינו& והוצאות  :רפי חנינה

  ". קרב"ק קר� השאר ה* ר". קרב"עבור קר�  30%ההנחה 

אי& אני יכול לקבל הסבר מה הקריטריוני* של ? איפה המקרי* החריגי*   :נחמיה עורקבי

  ?ההנחות

  .ההנחות זה על פי חוות דעת של הרווחה  :רפי חנינה

  ?בלבד   :נחמיה עורקבי

הוועדה יושבת ע* נציגות מהרווחה שנותנת חוות דעת על משפחה . בי� היתר  :רפי חנינה

  .שלה* קשה וה* מקבלי* את ההנחה מסוימת שהמצב

. הרווחה המליצה וה* מוכרי* ברווחה, כל השמות פה, לפי מה שאני מבי�   :נחמיה עורקבי

  .לפי מה שאתה אומר לי עכשיו

הוועדה . ילדי* והמצב שלה* קשה וה* נתמכי* 3ו  4יש כאלה שיש לה*   :רפי חנינה

  .רואי* לפי המסמכי* שמגישי*. יושבת ומסתכלת

�  ?כמה כס/ ס& הכל ההנחות עלו למועצה  :נו� ב� ירו

א* תרצה את� ל& בישיבה . אני לא יכול להגיד ל&? ועדת ההנחות בחינו&  :יואל גמליאל

  .הבאה

  .לפי מה שאני מבי� ממ&, ילדי* קיבל הנחה 4מי שיש לו , זאת אומרת   :נחמיה עורקבי

א* רמת . תלושי שכר תלוי א* המצב שלו קשה והמשפחה קשה והוא מגיש  :רפי חנינה

  .אנחנו נותני* על פי חוות הדעת של הרווחה, השכר נמוכה

  ?אי� קריטריוני* כתובי*: יקותיאל תנעמי

  .אי� קריטריוני*  :רפי חנינה
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כאילו כל אחד בא והוועדה החליטה סת* ככה ? אי� קריטריוני* כתובי*: יקותיאל תנעמי

  ?לפי המצב רוח

  .פי המסמכי* שה* מגישי*ל. לא לפי המצב רוח  :רפי חנינה

הקריטריוני* נועדו להביא . א* אי� ל& קריטריוני* אתה לא יכול לעבוד: יקותיאל תנעמי

אי� פה שוויו� כי אי� לי , לפי מה שאתה אומר. לעבודה צודקת ושוויונית

  .יש לי בעיה ע* כל זה. יש לי שוויו�, א* היו קריטריוני*. קריטריוני*

�  ?25%או  50%נקבע  על סמ& מה  :נו� ירו� ב

  .על פי הנציגות מהרווחה שאומרת מה המצב המשפחתי  :רפי חנינה

�  .על כול* היתה חוות דעת של הרווחה, אנשי* 62מה שאתה אומר שעל   :נו� ירו� ב

א* המשכורת , לפי השכר שהוא מקבל, מי שלא היה מהרווחה. חלק* כ�  :רפי חנינה

  .נמוכה ומספר הילדי* שיש

�אתה אומר שלחלק ? אחוזי* Xאיזה נתוני* עמדו בפני הוועדה כשקבעה   :נו� ירו� ב

  ?מה עוד עמד כא� לנגד עיני&. מהאנשי* האלה היתה חוות דעת של הרווחה

מה , שמשלמי* שכר "קרב"כמה ילדי* יש בקר� , מספר הילדי* שיש בבית  :רפי חנינה

  .בלי תלוש שכר לא קיבלנו אנשי*. המשכורת של האב

�יש , ילדי* 4ויש לו '  5000א* אחד מקבל . לחדד את השאלה של יקותיאל  :נו� ירו� ב

ס עבודה מאד מסודרת שהיתה "עשינו במתנ, אני אומר ל& כא� יואל. שיקלול

ס "אבל בשעתו כשישבנו ע* המתנ, יש שיקול דעת לחבר ועדה. ע* נוסחה

... בתו& ה. עשינו טבלה מאד מסודרת ע* ר/ תחתו� ור/ עליו�, בנושא הזה

היו . היה שיקול דעת לחברי הוועדה, של ר/ תחתו� ור/ עליו� היה משחק

זה משהו . 'בטבלה וכו 4אחד שמקבל שכר נמו& נכנס למספר . קריטריוני*

  .מתמטי

  .כי יש כל מיני סיפורי*, זה קשה. אי� בזה קריטריוני*  :ציו� ידעי

�  . עשינו את זה  :נו� ירו� ב

יש את אישור . הוא מעלה סוגיה שצרי& לדו� עליה, מה שירו� אומר  :יואל גמליאל

  .ונעשה את מה שאתה אומר, ירו�, הפרוטוקול של ועדת ההנחות של עכשיו

לקבוע . לא לאשר את זה, אני חשוב שמכיוו� שלא היו קריטריוני*: יקותיאל תנעמי
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כדי שההחלטות בוועדה תהיינה , קריטריוני* ולהביא את זה לדיו� בוועדה

אני לא חושב שנית� לעשות עבודה שוויונית ברגע שאי� לי  .שוויוניות

  .זו דעתי. קריטריוני*

מכניס ל& בקשה כזו או , יבוא אלי& היו* ב� אד*. אני רוצה להבי�, רפי   :נחמיה עורקבי

בא אלי& ב� אד* ואומר יש ? אי& אתה יכול לוודא שאי� לו כמה בתי*. אחרת

תלושי משכורת אבל יש לו עוד  הוא מביא, אני רוצה הנחה, ילדי* 4לי 

  ?אי& אתה בודק את זה. הכנסות מהצד שהוא לא מראה אות*

תלושי , על פי המסמכי* שאני מקבל. אני לא חוקר. מתפקידי זה לא לחקור  :רפי חנינה

  .ועדת הרווחה, שכר

  .אני אומר עוד פע*  :יואל גמליאל

�  .אני מבקש, יואל  :ירו

ג* . בל זה ג* היה בתקופה של& וחבל שאתה לא תיקנתא, אתה צודק, ירו�  :יואל גמליאל

  .בתקופה של& זה היה אותו הדבר

�  .אי� לי בעיה ע* זה. אני אוהב לתק� את הדברי*, קוד* כל  :נו� ירו� ב

אנחנו מקבלי* את . זה לא שאני לא מקבל. אני מקבל את מה שאתה אומר  :יואל גמליאל

. 2010נאמ1 את זה ל . 2010מה שאתה אומר ואנחנו נעשה את זה לשנת 

  .צרי& לשבת ולהכי� את הדברי* האלה כמו שצרי& 2010מבטיח ל& ש ב 

ל , כמו שהוא אמר עכשיו, אנחנו יכולי*. אני רוצה להגיד ל& משהו אחד, רפי   :נחמיה עורקבי

כל מי שיעמוד . לתת פה החלטה שתאמ1 את הקריטריוני* 2009

  .בקריטריוני*

  . 2010ב   :יואל גמליאל

אתה יכול . אני חושב שאתה לא יכול לאשר את זה בנוסח הזה, סליחה   :חמיה עורקבינ

על , אי� בעיה. ובעוד חודש לאשר את זה 2009להביא את זה עוד פע* לדיו� ל 

  .אל תטעה בזה, כי א* יש פה חריגה כזו או אחרת? אבל למה ל&. 2009בסיס 

  .אנחנו עכשיו נקבל את הרעיו�, לאור זה שכל השני* נרש* בצורה כזאת  :רפי חנינה

עלה פה רעיו� של ירו� ושל יקותיאל . הנושא הזה עובד ככה במש& שני*  :יואל גמליאל

מאשרי* את  2009אנחנו ב . ואני חושב שזה נכו� 2010ואנחנו נאמ1 אותו ל 
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רוב האנשי* פה ה* . זה כי אני חושב שאנשי הוועדה עשו עבודה טובה ובדקו

  .אנשי רווחה

  .ה* אומרי* שה* לא בדקו   :עורקבינחמיה 

  .רוב* אנשי רווחה. בדקו  :יואל גמליאל

�  . היתה בדיקה מאד מקיפה: בוחר דורית ב

  . ח� רוב* אנשי רווחה המאושרי* על ידי בת  :יואל גמליאל

  .היית מקבלת תשובות, א* היית שואלת ברווחה   :נחמיה עורקבי

�  . תה בכל ישיבההרווחה הי, שאלנו את הרווחה: בוחר דורית ב

  .ה* יושבי* בוועדה  :יואל גמליאל

  ? מה הבעיה לדחות לעוד שבועיי* שיל& בצורה מסודרת   :נחמיה עורקבי

יש , אני לא בגירעו�. הייתי הול& למה שאתה אומר, א* הייתי בגירעו�, נחמיה  :יואל גמליאל

  ?מי בעד. לי עודפי*

  :הצבעה  :אריה לוינגר

  בעד 9  

  נמנע 1  

  

  "בליליוס"יו� בהסכ� ד: 10ק "ס

היה הסכ* " בליליוס"הסכ* ". בליליוס"אנחנו רוצי* לדו� בהסכ* , 10ק "ס  :יואל גמליאל

. לכ� אני שמח שירו� פה. 2006והוא שונה מכל מיני סיבות ב  1998שנחת* ב 

כי ממה שידוע לי ההסכ* הזה לא הגיע לישיבת מליאה , אנחנו רוצי* לשאול

קוד* כל יש בהסכ* ביטול של חיובי* . ני*אושר על ידי משרד הפ ולא

 �, לכ�. 'מיליו�  30יש הפרש של  2006לבי� הסכ*  1998סכ* הלמועצה ובי

  .וא* יהיו עוד שאלות נשאל 2006אשמח מאד שירו� יסביר לנו על הסכ* 

כמו , בעקבות שלמדתי ממ&? לפני שירו� ידבר אני יכול להמלי1 משהו   :נחמיה עורקבי

כי זה , עדי/ לא לדו� בזה לפרוטוקול, אנחנו בנושא משפטיהיות ו, שאמרת

כי כל זה מוקלט ואז הפרוטוקול יוכל להגיע למי שהיה , יכול לשמש כנגדנו

לא לפרוטוקול ותלבנו את , שב אתו, א* אתה רוצה". בליליוס"במשפט 
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  .הנושא הזה

  .עורכי הדי� מזמיני* אותו והוא לא בא. אני אשמח מאד  :יואל גמליאל

נדו� א* אי� לנו פה , כחברי המועצה, אי& את* רוצי* שאנחנו, בכל מקרה: קותיאל תנעמיי

  .זה נושא חשוב מאד? מסמכי*

  .אני אשאל את ירו�  :יואל גמליאל

מעבר להערה של נחמיה . תנו לנו חומר קוד*, לפחות תתנו לנו הסכמי*: יקותיאל תנעמי

  .שהיא הערה נכונה

  ".בליליוס"הכיר את הסכ* אנחנו רוצי* ל  :מזגניאליאב 

  . שאלת קוד* את רפי בנושא שהוא מטפל, נחמיה. 1,2,3,4אני אשאל את ירו�   :יואל גמליאל

  .אני חושב שכדאי שנעצור את זה פה   :נחמיה עורקבי

  

  

   28.112.09אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו� : 3סעי! 

  . 28.12.09* אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיו: 3סעי/   :אריה לוינגר

  ?מי אלה בוועדת תמיכות   :נחמיה עורקבי

  .דוד יהלו* גזבר , ד יוע1 משפטי"דוד עו מאיר ב�: בוועדת תמיכות  :אריה לוינגר

  ?מי מינה אות*   :נחמיה עורקבי

  .ל"חוזר מנכ  :אריה לוינגר

  .החוק  :יואל גמליאל

  . אריה לוינגר מזכיר המועצה  :אריה לוינגר

  .ה* יושבי* ומחליטי*. * בוועדת הנחות לספורט ה* החוק שיושבג, אגב  :יואל גמליאל

חילקתי לכ* ואי� צור& "  2009דת ורווחה לשנת , תמיכות בתחו* תרבות"  :אריה לוינגר

  . שאקריא לפרוטוקול

  .אני מבי� שאתה הסכמת ע* מה שהוא אמר  :ניר בזק

  .הכל מוקלט. בואו לא נסטה מהנושא  :אריה לוינגר

  .עלי& בכל מער& הבחירות וזה מקובל עלי&...   :ניר בזק

�  .זה לא מקובל עליי, לא  :נו� ירו� ב
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  . אני רוצה שהוא יגיד את זה  :ניר בזק

  . אני אגיד לפרוטוקול   :נחמיה עורקבי

  .אנחנו מסיימי*, ניר. אני מבקש ממ&, נחמיה  :יואל גמליאל

. ת זה ממישהיהוא אומר שהוא שמע א. אי� שו* בעיה, המלחמה ממשיכה  :ניר בזק

  .הוא לא המציא את זה מהאוויר. הוא לא שמע את זה מהאוויר

יו* . אז אתה בוגד, א* בזמ� הבחירות פנינה אלוני אמרה לי שאתה בוגד בי   :נחמיה עורקבי

  .יואל... אחרי הבחירות

  . מי שיצא בוגד ואידיוט זה אתה ולא אני  :ניר בזק

  .אידיוט זה רק אתה   :נחמיה עורקבי

? מה עשית טוב למועצה. אמרתי ל& שאלה ותענה פע* אחת. עובדתית, אתה  :זקניר ב

  .דבר אחד פה תגיד

  .הכנסתי אות&   :נחמיה עורקבי

אתה הלכת ואמרת . אתה רימית את כל הבוחרי* של&? אתה הכנסת אותי  :ניר בזק

  ". תצביעו לירו�"ו" תצביעו ליואל"

 5מה� , בקשות לקבלת תמיכות 7התקבלו . תאני חוזר לנושא של ניהול תמיכו  :אריה לוינגר

). אבל זה כבר תוק�(בקשות שהוגשו מסמכי* ושתי בקשות ללא מסמכי* 

 2000הקצבה של  –יד לבני* : לאחר עיו� במסמכי* הועלתה החלוקה הבאה

. ' 2000הקצבה של  –אמונה . ' 4000הקצבה של " צדקת שלו*"כולל . '

בית . ' 30,000הקצבה של  –ת אמת תור. ' 7000הקצבה של " אחי* לחסד"

אבל אני מודיע לכ* שה* השלימו את " לא הוגשו מסמכי*"רשו*  –ד "חב

לא הוגשו  –עמותה של יוצאי אתיופיה , "פנה. "' 5000 –כל המסמכי* 

  . ' 2000יקבלו , במידה ויוגשו. מסמכי* עד רגע זה

  ".אחי* לחסד"זה עובר ל ,שא* ה* לא מגישי* וא* ה* לא עומדי* בתנאי*  :יואל גמליאל

מה שה* נדרשי* ". בתורת אמת"כתבתי ". אחי* לחסד"זה נשאר ב, לא  :אריה לוינגר

טופס בקשה , תקנו� עמותה, תעודת רישו* עמותה, ניהול תקי�: להגיש זה

, 2008דוח כספי מעודכ� לשנת , 2009הצהרת תקציב , כתב התחייבות, חתו*

אישור מס הכנסה מוסד , וונת רווחמוסד ללא כ –מ "ר של מע"אישור מלכ
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לא  2009דוח מבוקר חצי שנתי לשנת , דוח תמציתי, תוכנית פעילות, ציבורי

  . או רואה חשבו�, ד"אישור עו, מבוקר

, יגישו את כל המסמכי* 12:00עמותות שעד מחר בשעה . אני אומר עוד פע*  :יואל גמליאל

ו* האחרו� של התשלו* מחר זה הי, א* לא יגישו. יקבלו את מה שמגיע לה*

מי שלא יגיש עד מחר . קי* ומחר מוציאי* תשלו*'ולכ� מחר מכיני* את הצ

  . לא יקבל כס/, את כל התנאי* שהקריא פה אריה

אז למה אתה לא מחלק ג* ? קי* של כל התמיכות'מחר יוצאי* הצ: יקותיאל תנעמי

  ?לסטודנטי*

  . זה גו/ חיצוני רק לתמיכות אסור כי. לסטודנטי* מותר  :יואל גמליאל

  ?30אחד , 20אחד , 7למה אחד מקבל    :נחמיה עורקבי

  . אנחנו בחנו את היק/ הפעילות. לפי היק/ פעילות  :אריה לוינגר

א* אני מסתכל על הוצאות . הוא ענקי" אחי* לחסד"היק/ הפעילות של : יקותיאל תנעמי

את שיקול אני לא יכול להחלי/ . שבוע אחד זה עשרות אלפי שקלי*, כספיות

לא מכסי* לה* '  4000. אבל נראה לי שזה מעט מאד, דעתה של הוועדה

  . כולנו רואי* את הפעילות שלה*. חצי שבוע

. ג* המועצה מחלקת את הנושאי* של הנצרכי* לפי הצרכי* של האנשי*  :יואל גמליאל

הוועדה ישבה ועשתה עבודת קודש וזה מה . לפי הפעילות זה מה שחילקנו

  ?מי בעד. י חשוב שצרי& לכבד את זהאנ. שהוחלט
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  .בעד פה אחד: הצבעה  

  .ציו� וירו� נעדרו מההצבעה  

  .שבת שלו* לכול*. אני נועל את הישיבה  

  

  

  

  
  

   
 יואל גמליאל

  ר הישיבה"ראש המועצה ויו
 אריה לוינגר 

 מזכיר המועצה
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