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המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה מ המניי מס' 355
יו רביעי ז' באייר תש"ע 21.4.10

משתתפי:

יואל גמליאל – ראש המועצה ,דני דורו – סג מ"מ ראש המועצה ,חבר
המועצה ציו ידעי ,חבר המועצה ניר בזק ,חבר המועצה ירו בנו ,חבר
המועצה יקותיאל תנעמי ,חברת המועצה נוגה שור ,חבר המועצה נחמיה
עורקבי ,אליאב מזגני )באיחור של כחצי שעה(.

חסרי:

חבר המועצה רפי חנינה ,חברת מועצה דורית בבוחר.

נוכחי:

אריה לוינגר – מזכיר המועצה ,ליאור מדהלה  מנהל בכיר ,דוד יהלו 
גזבר המועצה ,עו"ד מאיר ב דוד היוע" המשפטי ,רפי ב חיי

 מנהל

מחלקת החינו.#

סדר היו:
סעי"  – 1אישור פרוטוקול הנהלה מס'  86מיו 14.4.2010
ס" ק  1

אישור סג ראש המועצה ציו ידעי כסג ראש המועצה בשכר בחצי
משרה.

ס" ק  2

מינוי אליאב מזגני ליו"ר ועדת מלגות.

ס" ק :3

אישור הסכ שכר בכירי בשיעור  85%לליאור מדהלה.

ס" ק :4

אישור הגדלת תב"ר מס'  829הקמת ביה"ס על יסודי מ"מ שני בס#
של  .. 910,000תב"ר מאושר  .. 5,717,000בקשה להגדלה 910,000
 ..סה"כ לתב"ר  .. 6.627,000המימו :קר עבודות פיתוח.

ס" ק :5

הגדלת תב"ר מס'  867בניית ג ילדי גבעת אביב בס #של . 26,000
הצטיידות ריהוט וציוד .המימו :מענק משרד החינו.#

ס" ק :6

הגדלת תב"ר מס'  868בניית ג ילדי

רשפי

בס #של . 26,000
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הצטיידות ריהוט וציוד ..המימו :מענק משרד החינו.#
ס" ק :7

א .אישור הצטרפות לשירות פועלי באינטרנט במקו פס זהב.
ב .אישור הצטרפות לשירות אינטרנט בנק דיסקונט.

ס" ק :8

סגירת ח נשג"ב מס'  20486/34בבנק לאומי סני 2גדרה.

ס" ק :9

אישור הגדלת תב"ר מס'  835עבודות צמ"ה בס #של .. 200,000
המימו :קר עבודות פיתוח..

ס"ק  :10אישור הגדלת תב"ר מס'  790עבודות פיקוח בס #של .. 500,000
ס"ק  :11אישור הגדלת תב"ר מס'  745בס #של  . 1,500,000עבודות גינו
ופיתוח .המימו :קר עבודות פיתוח.
ס"ק  :12אישור תב"ר מס'  929ע"ס  . 560,000הקמת  6כיתות ספח יבילות
בביה"ס היסודיי בגדרה .המימו :קר עבודות פיתוח..
לאיסו 2נייר ופלסטיק ע"ס

ס"ק  :13אישור תב"ר מס'  930פינוי מיכלי
 .. 50,000המימו :קר עבודות פיתוח.

ס"ק  :14אישור תב"ר מס'  931ע"ס  . 100,000השתתפות המועצה בהקמת
בית כנסת ומועדו נוער לעדה האתיופית ברח' שפירא ע"י הסוכנות
היהודית במסגרת ע"ס  . 4,760,000המימו :קר עבודות פיתוח.
. 4,260,000
תרומה –
תקציב הפרויקט:
קר היסוד – . 400,000
מועצה
סה"כ

. 100,000
* 4,760,000

ס"ק  :15אישור הגדלת תב"ר מס'  877אופק חדש השלמה לביה"ס "ניר" ע"ס
 .. 16,200המימו :הקצבת משרד החינו.#
ס"ק  :16אישור תב"ר מס'  933ע"ס  22,400,000למטרת פיתוח רשימת
פרויקטי לביצוע:
עלות
סלילת רחובות
יחיא סלימ ,תנעמי ,כולל הסדרת צומת אפרי  ,זבולו1,600,000 ,
גמליאל.
1,600,000
יהונת
12,500,000
פוקס ,שלדג ,דוכיפת ,חוחית ,סנונית ,זמיר ,הנקי ,א
כל חי ,יצחק חבקי ,חזנוב ,חזית הדרו  ,צוקרמ,
ליבובי" ,יוס 2צבי מלר ,הדרור
500,000
נחו )צפו(
1,200,000
עמוס
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חגי ויואל
מעגל תנועה ראוב ,לוי ,כולל קירצו 2וריבוד לוי וראוב
סה"כ

המימו :השתתפות בעלי

2,000,000
3,000,000
22,400,000

 ,. 14,000,000מימו ביניי

קר עבודות פיתוח

.. 8,400,000
ס"ק  :17אישור תב"ר מס'  934קירצו 2וריבוד רח' גד בס.. 270,000 #
המימו :קר עבודות פיתוח.

סעי"  :2אישור תב"ר  932ע"ס  . 900,000הסדרת צומת אפרי סטרומהדר #הפרחי .
המימו :משרד התחבורה  ,. 720,000קר עבודות פיתוח
.. 180,000
פרוטוקול
יואל גמליאל :ישיבת מועצה מ המניי מס'  ,355יו רביעי  ,21/4/10שעה  ,19:20אול
הישיבות .נוכחי  :דני דורו מ"מ וסג ראש המועצה ,ציו ידעי ,סג ראש
המועצה ,נחמיה עורקבי חבר המועצה ,ניר בזק חבר המועצה ,פרופ' נוגה שור
חברת המועצה ,ירו בנו חבר המועצה ,עו"ד יקותיאל תנעמי חבר המועצה.
חסרי  :חברת המועצה דורית בבוחר ,חבר המועצה רפי חנינה ,חבר
המועצה אליאב מזגני.

סעי" :1

אישור פרוטוקול הנהלה מס'  86מיו 14.14.10

יואל גמליאל :סעי ,1 2אישור פרוטוקול הנהלה מס'  86מיו  .14.4.10למישהו יש השגות
לפרוטוקול? הכל בסדר .אני מוש #את ס"ק  1ולא מעלה אותו להצבעה.
יקותיאל תנעמי :מי אמר שאתה יכול לעושת את זה? כרגע אישרת את הפרוטוקול .אי#
אתה יכול למשו #את זה?
יואל גמליאל :התייעצתי ע אריה לוינגר.
נחמיה עורקבי :יש פה יוע" משפטי .שהוא יית לנו אפשרות א זה אפשרי או לא.
יקותיאל תנעמי :לפני שנייה אישרת את הפרוטוקול.
מאיר ב דוד :מה הסוגייה?
נחמיה עורקבי :אישרנו את פרוטוקול ההנהלה .יש סדר יו והפרוטוקול ואנחנו צריכי לדו
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בפרוטוקול ,סעי 2סעי .2כרגע אישרנו אותו.
מאיר ב דוד :תמשיכו .אני אדו בעניי .אתייע" בעצמי ואחזור.
נחמיה עורקבי :אנחנו נמתי ל.#
מאיר ב דוד :תמשיכו לעבוד.
נחמיה עורקבי :לא.
יואל גמליאל :ס"ק .2
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול יואל .ע כל הכבוד ל .#יש סעי ,2אתה תל #לפי סעי 2סעי.2
יואל גמליאל :אני מנהל את הישיבה .זו זכותי ובלי קשר ליוע" המשפטי שהזכות שלי
למשו #סעי 2במליאה וראש המועצה לשעבר ,ירו ב נו ,יגיד ל #את זה.
נחמיה עורקבי :סליחה ,אתה צרי #אישור מועצה .א

הסמכויות ה של #אז בשביל מה

אתה צרי #את המועצה? הזמנת אותנו לישיבה ,אנחנו באנו לנושא מסוי .
יואל גמליאל :זו סמכות שלי .מה לעשות ,החוק נות לי כמה סמכויות .הסמכות שלי
למשו #מדיו דברי .
נחמיה עורקבי :אתה זימנת אותנו לישיבה מסוי ואי ל #סמכות להעביר או למשו ,#אלא
באישור החלטת מועצה.
יואל גמליאל :נחמיה ,מתחילת השנה אתה אומר שאי לי סמכויות ואתה טועה בכל ,אז מה
זה משנה? אני אומר ל #שזה בחוק.
נחמיה עורקבי :תראה לי את החוק .אתה מזמ אותנו אז תפסול את הסעיפי שאתה רוצה.
אריה ,שנינו יודעי שאתה מכיר את החוק .אתה מוכ לספר לנו ולחסו #לנו?
אריה לוינגר :יש פה יוע" משפטי והוא יענה לכ .
מאיר בדוד :תנו לי דקה .סעי 33 2למועצה מקומיות צו מועצות מקומיות א' תוספת
שלישי.
נחמיה עורקבי :אתה מוכ לצל לנו את זה לפני שאתה מקריא ושיהיה לנו ביד?
מאיר בדוד :אני אקריא ואחר כ #אחלק לכול " .המגיש הצעה לסדר היו יכול להסירה
בכל עת".
נחמיה עורקבי" :המגיש" .חבר מועצה שמגיש הצעה לסדר .תקרא לי באיזה סעי 2אתה
מדבר.
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מאיר בדוד :סעי .33 2אמרתי לפרוטוקול.
נחמיה עורקבי :סעי 33 2מה הוא אומר? ע כל הכבוד ל ,#מה סעי 33 2אומר?
מאיר בדוד :אתה רוצה להקשיב?
נחמיה עורקבי :אני רוצה לקרוא ,לא רוצה להקשיב.
מאיר בדוד :תקרא .אתה יכול לקרוא" .המגיש יכול להסיר בכל עת על ידי הודעה בכתב
למזכיר המועצה או בהודעה בעל פה בישיבת המועצה".
נחמיה עורקבי :סליחה ,סליחה.
יואל גמליאל :תקשיב רגע .למה אתה מפריע נחמיה?
נחמיה עורקבי :זה סעי 2שאני מגיש ,לא הוא.
מאיר בדוד :מה אתה אומר?
יקותיאל תנעמי :זה על הצעה לסדר שאני מציע.
נחמיה עורקבי :הצעה לסדר זה אני מציע ,לא הוא .זה סדר יו  .על מה אתה מדבר בכלל?
זה לא הצעה ,זה סדר יו .
יואל גמליאל :תקשיבו למה שהוא אומר ובסו 2תעלו את ההשגות .אני מבקש לא להפריע.
מאיר בדוד :נחמיה ,אני לא פוליטיקאי .אני נות את חוות דעתי ואתה יכול להגיד מה
שאתה רוצה .אתה צרי #להתאפק .תרבות דיבור.
נחמיה עורקבי :סליחה .תרבות דיבור היא פשוטה מאד .כשאתה מקריא ,תצל

את זה

ותביא לנו לקרוא יחד את .#כי מתו #ניסיו שיש לי את ,#אני שאלתי אות#
כמה זמ אתה עור #די ואמרת לי חמש שני  ,כשהיית ארבע וחצי שני  .אז
אני לא כל כ #מאמי למה שאתה אומר .ע כל הכבוד ל .#תצל לי את זה
ותביא לי את זה .הצעה לסדר שאני מקריא ,יש לי את רשות המועצה.
יואל גמליאל :נחמיה ,מספיק .אני מבקש ממ #להפסיק להפריע .ת לו שיגיד מה שהוא
אומר ומה שיש ל #השגות ,יהיו ל #השגות.
נחמיה עורקבי :מה הסעי 2אומר ,תגיד מהתחלה .שיצל את זה ,מה הבעיה לצל ?
יואל גמליאל :יצלמו ל #מה שאתה רוצה ותפסיק כבר .אתה כל פע
בעיות ואי פה בעיות.
נחמיה עורקבי :אי פה בכלל בעיות.

עושה אווירה של
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מאיר בדוד :אתה מוכ להקשיב עד הסו?2
נחמיה עורקבי :כ.
מאיר בדוד :יופי ,תודה .אני קורא" .המגיש הצעה לסדר היו  ".המגיש ,לצור #העניי,
יו"ר המועצה.
נחמיה עורקבי :לא ,סליחה ,יש ל #טעות.
יקותיאל תנעמי :ת לו לסיי ותגיד אחר כ.#
מאיר בדוד" :יוכל להסירה בכל עת על יד הודעה בכתב למזכיר המועצה לפני ישיבת
המועצה ,או בהודעה בעל פה בישיבת המועצה ".בסדר?
נחמיה עורקבי :כ .מי הציע את ההצעה?
מאיר בדוד :אני עונה.
יואל גמליאל :אני.
נחמיה עורקבי :לא ,סליחה ,אריה לוינגר .אריה לוינגר זימ אותי לישיבת מועצה ולא אתה.
יואל גמליאל :קותי ,יש ל #השגה לזה?
יקותיאל תנעמי :בוודאי שיש לי השגה .הסעי 2הזה מדבר על הצעה לסדר ,לא על סדר היו .
יש לי סדר יו כרגע וזה סדר היו של הישיבה .מפה אתה לא יכול .אתה
צרי #להעלות את זה להצבעה.
מאיר בדוד :אז מה זה "הודעה בעלפה בישיבת המועצה"?
יקותיאל תנעמי :אני עונה ל .#בוא נניח ,אני מציע עכשיו ,לא משנה מה היא ,הגשתי אותה
למזכיר לפני  48שעות ,בהתא להצעות לסדר .יש נוהל הצעה לסדר .באתי
והחלטתי שאני לא רוצה להעלות את זה .זה נמצא כרגע על סדר היו כי אני
הכנסתי הצעה .אני יכול לשלוח למזכיר המועצה לוותר ,או לבוא לישיבה
ולהגיד ,רבותי ,אני מוש #את ההצעה שלי.
מאיר בדוד :מה ההבדל בי ההצעה של #לבי ההצעה שלו?
יקותיאל תנעמי :כי זה לא הצעה ,זה סדר יו .
נחמיה עורקבי :זה לא הצעה ,זה סדר יו .
מאיר בדוד :למה? "מסדר היו ".
יקותיאל תנעמי :יש הבדל בי הצעה לסדר לבי סדר היו  .אריה ,אני צודק או לא?
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אריה לוינגר :אני בי שני משפטני .
יואל גמליאל :אני מוש #את זה מסדר היו .
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול למשו .#בוא נעשה משהו יותר חכ  .אני אעלה את זה להצבעה
ואתה תמשו .#אי לי בעיה.
יואל גמליאל :מה זה "תעלה להצבעה"?
נחמיה עורקבי :מי יותר מבוגר פה? אני המבוגר פה? אני מעלה את זה להצבעה ,את ס"ק ,1
אנחנו נצביע ואתה אל תצביע.
יואל גמליאל :אני בכלל לא יכול להעלות לסדר את ההצעה של.#
נחמיה עורקבי :אדוני ,זה סדר יו שאתה לא יכול לשנות אותו ,רק באישור מועצה.
יואל גמליאל :אתה יודע שזה לא נכו .למה להתווכח?
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול לשנותא ת זה ,יואל.
יואל גמליאל :יש לי יוע" משפטי שנת חוות דעת .היוע" המשפטי אמר משהו אחר .ג ירו
היה מוש #הצעות.
יקותיאל תנעמי :א אי התנגדות הוא יכול למשו.#
נחמיה עורקבי :א אי התנגדות .תמשו #את ס"ק  .3אי לי התנגדות .מה הבעיה של?#
תמשו #אותו ,לי אי התנגדות .אבל תשאל את המועצה .אני באתי לסדר יו
מסוי  .זה לא הצעה לסדר.
יקותיאל תנעמי :עזוב את ס"ק  .3זה ס"ק .1
יואל גמליאל :מה יש לכ מס"ק  ?3בואו נמשו #את כל הסעיפי ונל .#את לא רוצי
לסלול כבישי ? לא אכפת לכ מגדרה?
יקותיאל תנעמי :אתה לא יכול למשו #את הסעי 2הזה.
יואל גמליאל :אני מוש #את ס"ק .1
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול למשו #אלא א כ .יש לי את המזכיר .ע כל הכבוד.
אריה לוינגר :יש פה יוע" משפטי וחוות הדעת שלו קובעת על פי חוק.
נחמיה עורקבי :סליחה .חוות הדעת שלו .אני שואל שאלה .אתה זימנת אותי לישיבת
מועצה .אני לא מדבר על הנושא הזה .אתה כמזכיר המועצה ,אתה זימנת
אותי לישיבה .מי שזימ אותי לישיבה זה אריה לוינגר .אני רוצה להבי
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אות ,#אריה .הצעה לסדר זה משהו אחר וזה משהו אחר .מי שזימ אותנו
לישיבה זה אריה לוינגר ,חתו על ההזמנה ,אמר היוע" המשפטי.
דובר:

אז הוא יכול למשו.#

נחמיה עורקבי :הוא לא יכול.
יקותיאל תנעמי :הוא לא יכול למשו #את זה.
מאיר בדוד :סעי 24 2א' אומר שזה סדר היו  .בסעי 23 2כתוב "המגיש הצעה לסדר
היו ".
נחמיה עורקבי :מי הגיש את ההצעה?
מאיר בדוד :אני לא מבי .אי אפשר לדבר משפט אחד בלי לשמוע אות ?#משפט אחד.
נוגה שור:

יש לי שאלה לפני זה .יש הבדל בי הצעה לסדר לבי סדר היו ?

מאיר בדוד :לא .אגיד ל #למה .קותי ,אתה משפט ,תקשיב.
יקותיאל תנעמי :אני משפט ואני אומר ל #כמשפט .לא צרי #להיות משפט כדי להבי שיש
סדר יו ויש הצעה לסדר.
מאיר בדוד :מה זה להציע הצעה?
נחמיה עורקבי :קותי ,בוא נחסו #את זה .למה ככה? אני יכול להגיש הצעה נגדית להצעה
שלו .מותר לי על פי חוק? אני רוצה להגיש הצעה שכ נדו בזה ונעלה את זה
להצבעה .אני רוצה להעלות את ס"ק  1להצבעה .אני מעלה להצבעה .מצדי,
אל תצביעו.
ירו בנו:

היוע" המשפטי .הדיו עבר עכשיו לסוגיה הראשונה .אכ ,נמשכו בשעתו
סעיפי  ,אבל לא היתה התנגדות של החברי  .זה אחד .שנית ,אני מוצא כ
הבחנה וכ הגדרה שונה בי סדר יו לבי הצעה לסדר.

מאיר בדוד :כתוב "במעמד הישיבה ,נושא לסדר יו " .יש סדר יו אחר?
יואל גמליאל :ירו ,אתה יכול להסיר מסדר היו .
נחמיה עורקבי :כתוב "הצעה לסדר" והצעה לסדר זה לא סדר יו .
יקותיאל תנעמי :ידידי המלומד .סעי" :25 2בכפו 2לאמור בסעי24 2ד'" .סעי24 2ד' אומר
"ע פתיחת ישיבה מ המניי ידונו תחילה בבקשות לתיקו פרוטוקול" וכו'.
"ובהצעות לפי סעי "30 2שזה הצעות לסדר .קוד כל דני בהצעות סדר,

9

שזה לא סדר היו .
מאיר בדוד :אני אגיד ל #למה אתה טועה.
נחמיה עורקבי :קותי ,בוא נעלה את זה להצבעה.
יקותיאל תנעמי :לא .זה לא חוקי מה שהוא אומר פה .יש גבול .איזו מ חוות דעת זו?
מאיר בדוד :אני מקריא ל #את הסעי.2
יקותיאל תנעמי :מה אתה מקריא את הסעי ?2אני מראה ל #שהצעה לסדר זה משהו אחר.
הסברתי ל #שיש הבדל בי סדר יו  .הנה ,זה סדר יו  .היה ומי מהחברי
הציע להכניס הצעה לסדר ,זה דבר אחר לגמרי .תסתכל ב 24ד' ,מפנה לסעי2
 ,30להבדיל מסדר יו .
יואל גמליאל :אתה רוצה להעלות הצעה ,נחמיה?
נחמיה עורקבי :לא .אני רוצה להעלות את זה להצבעה ,לא הצעה .אני מעלה הצבעה.
יואל גמליאל :לא ,הצעה .את זה אני משכתי כבר.
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול למשו.#
יואל גמליאל :משכתי כבר .א היוע" המשפטי יגיד לי אחרת ,אני אעשה.
מאיר בדוד :אני מקריא סעי 2נוס 2לסעי 30 2שאתה כל כ #רוצה.
יקותיאל תנעמי :לא .תקרא את סעי 24 2ד' בבקשה.
מאיר בדוד :סעי 24 2ד'" :ע פתיחת ישיבה מ המניי ,ידונו תחילה בבקשות לתיקו
הפרוטוקול ,כאמור בסעי .55 2בתשובות לשאילתה הצעות לפי סעי".30 2
יקותיאל תנעמי" :הצעות לפי סעי ,"30 2מה זה "הצעות לפי סעי?"30 2
מאיר בדוד :יופי ,אז תקשיב" .הצעה לסדר היו  ,מביא אותה בפני המועצה מגיש
ההצעה ,או מי שהמגיש ביקש לו להביאה .היתה התנגדות לדיו בהצעה,
יישמעו דבר המציע ודברי המתנגד ,מתנגד אחד להצעה במש #זמ שאינו
עולה על עשר דקות לכל אחד .ולא תתקבל ההצעה לסדר היו  ,אלא א
הצביעו בעדה רוב חברי המועצה הנוכחי בישיבה".
נחמיה עורקבי :תודה רבה .תעלה להצבעה.
יקותיאל תנעמי :בוא נניח שעכשיו יואל רוצה להביא את ס"ק  1לדיו דווקא .מישהו יכול
להתנגד? א הוא רוצה להביא את ס"ק  1לדיו ,מישהו יכול להתנגד?
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מאיר בדוד :א אתה הגשת.
יקותיאל תנעמי :א אני .לא על סדר היו  .זה סדר יו  .מה אני יכול להגיד ל ?#לשלוח
אותו לקורס בעברית? אני לא יודע .זה מקומ אותי.
מאיר בדוד :מה מקומ אות ?#שאני מבי אחרת ממ?#
יקותיאל תנעמי :לא שאתה מבי אחרת ממני .כאשר אתה מעוות את זה.
מאיר בדוד :אני מעוות? אולי אתה מעוות.
ירו בנו:

זה שני דברי שוני  .יש הצעה לסדר שזה משהו אחד ,ויש סדר יו .

מאיר בדוד :מה זה להסיר הצעה מסדר היו ?
ירו בנו:

אני אסביר ל .#יש שני דברי  .1 .הצעה לסדר .2 .סדר יו  .הצעה לסדר היא
בדר #כלל שונה מסדר היו  .משכנו בשעתו מסדר יו .

מאיר בדוד :ירו ,זה לא לוגי מה שאתה אומר ,כי הצעה לסדר ,משהתקבלה לסדר היו ,
היא הצעה לסדר.
נוגה שור:

יש פה משהו אחר .כתוב כא "חבר מועצה הנוכח בישיבה הטוע שסעי2
פלוני נכלל בסדר היו  ,או לא נכלל בו שלא כדי ,רשאי לדרוש שהמועצה
תכריע בדבר ".אז אפשר לעשות הצבעה.

יואל גמליאל :כתוב "שלא כדי" .מה זה "לא כדי"?
נוגה שור:

הוא אומר שלא כדי.

יקותיאל תנעמי :זה לא כדי .מאיר ,אנחנו קוראי את הסעיפי הכי לא נכוני ואתה קורא
את הסעיפי הנכוני  .זה לא מקובל מה שאתה עושה.
נחמיה עורקבי :בואו נעשה משהו אחר .יואל ,בוא נעלה את זה להצבעה.
מאיר בדוד :אני אומר מה שאני רוצה.
יואל גמליאל :הסעי 2הוא כדי ,אבל  ....כדי.
נוגה שור:

אבל הוא טוע שזה לא כדי.

יואל גמליאל :למה? זה כדי .למה הסעי 2לא כדי?
נוגה שור:

לא .א זה נכלל או לא נכלל.

נחמיה עורקבי :קותי ,בוא נעלה את זה להצבעה .מי זק חברי המועצה? אני חושב שאני.
הזק צרי #לקחת את המושכות.
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יואל גמליאל :אתה רוצה לקחת את המושכות.
נחמיה עורקבי :אני לא רוצה לקחת את המושכות .אני רוצה שאלה פשוטה .יואל ,אתה מוכ
להעלות את ס"ק  1להצבעה? אני מעלה את ס"ק  1להצבעה במקומ ,#מר
יואל.
יואל גמליאל :אתה לא יכול ,אז לא משנה.
נחמיה עורקבי :או קיי ,לא משנה ,את זה השופט יגיד .ס"ק  – 1אישור סג ראש המועצה
ציו ידעי כסג ראש המועצה בשכר בחצי משרה .מי בעד?
נוגה שור:

צריכי

לעשות קוד

הצבעה א

הסעי 2הזה עולה או לא עולה .זה מה

שכתוב.
נחמיה עורקבי :קותי ,בוא נצביע ונעבור עוד סעי .2אני מעלה את ס"ק  1להצבעה.
יואל גמליאל :אתה לא יכול להעלות את ההצעה .אי ל #סמכות .אתה מתנהג כמו בריו.
נחמיה עורקבי :אני שואל שאלה פשוטה .מי בעד ההצעה הזאת? מי נגד ההצעה? קותי נגד,
נוגה שור נגד ,ירו נגד ,נחמיה עורקבי נגד .ס"ק  4 1נגד ו  4נמנעי  .תעבור
עכשיו לא שאתה רוצה.
יואל גמליאל :ראש המועצה מש #את ס"ק  1ואנחנו בס"ק 2

ס"ק  :2מינוי אליאב מזגני ליו"ר ועדת מילגות
נחמיה עורקבי :כבוד היוע" ,אני רוצה לשאול שאלה שהיא תהיה ברורה לפרוטוקול,
במחילה.
יואל גמליאל :אתה מפריע .נתנו ל #לדבר.
נחמיה עורקבי :אני יכול לשאול שאלה את היוע" אני רוצה שהוא יגיד לפרוטוקול.
יואל גמליאל :אתה יכול לשאול שאלות כשאני נות ל #רשות לשאול .מספיק ,אתה מפריע
ודיברנו את #לאור #כל הדר .#תפסיק להיות ליצ הכפר.
נחמיה עורקבי :מאיר ,אתה אומר שמותר לו למשו #כל הצעה שהוא רוצה?
יואל גמליאל :סיימנו את ס"ק  .1ראש המועצה מש #את ס"ק  ,1אישור סג ראש המועצה
ציו ידעי כסג ראש המועצה בשכר בחצי משרה.
נחמיה עורקבי 4 :הצביעו נגד ו  4נמנעו.
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יואל גמליאל :ס"ק  :2מינוי אליאב מזגני ליו"ר ועדת מלגות .למישהו יש שאלות?
יקותיאל תנעמי :במקו מי?
יואל גמליאל :בזמנו מינינו את רפי חנינה ורפי חנינה לקח את זה בהשאלה.
יקותיאל תנעמי :אליאב לוקח את זה כהשאלה?
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי" אושר.
יואל גמליאל :צרי #לחלק מלגות לסטודנטי  .עיכבת

אותי עד עכשיו מלחלק מלגות

לסטודנטי .

ס"ק  :3אישור הסכ שכר בכירי בשיעור  85%לליאור מדהלה
יואל גמליאל :ס"ק  :3אישור הסכ שכר בכירי בשיעור  85%לליאור מדהלה.
נחמיה עורקבי :ברשות ,#היות וזה סעי 2שמדובר ב ,#ליאור ,אתה צרי #להיות בחו" ,אסור
ל #להיות פה .אל תכעס עלי .זה החוק.
יואל גמליאל :אי בעיה .שאלות? יש פה חוות דעת של היוע" המשפטי ,שזה בסמכות ראש
המועצה.
נחמיה עורקבי :דודו ,אתה הבאת לנו מסמ #לגבי הסג .למה לא הבאת לנו ג לגבי ליאור?
כמה זה בכס ?2אתה מוכ להסביר לנו? מה התנאי ?
יואל גמליאל :ההבדל בי השכר שלו היו לשכר שהוא יקבל הוא בסביבות,
נחמיה עורקבי :לא שאלתי מה ההבדל .שאלתי כמה זה עולה .כמה עולה שכר בכירי .
יואל גמליאל :כמה זה עולה לנו .אנחנו אישרנו את זה בתקציב המועצה .זה נע בסביבות
 . 100,000בנוס 2לתקציב שהוא מקבל .האנשי

יודעי

שליאור עושה

עבודות נוספות ,מגוונות ,משקיע ימי ולילות בשיפור המועצה ,אחראי על
שפ"ע ,אחראי על תפעול .כמו שראית

את כל האירועי

האחרוני ,

שראית שהכל מתפקד כמו שצרי .#עובד עבודה קשה.
נחמיה עורקבי :קוד כל ,אנחנו לא נגד .רק יש לי בעיה אחרת .אני מבקש ממ ,#תוריד את
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זה מסדר היו  ,תביא לנו את זה בצורה מסודרת ,מה העלות של ה .85%
יואל גמליאל :יש ל #בתקציב המועצה .שאלו את זה וג ענינו.
נחמיה עורקבי :לא מופיע לי בתקציב .בתקציב המועצה הופיע לי "סג" .אני לא יודע א
מופי עלי סג.
יואל גמליאל :ג מופיע .ג זה מופיע.
נחמיה עורקבי :אני יכול לקבל מפורט כמה זה עולה למועצה? א תביא את לישיבה הבאה.
אתה יודע מה? אני מעלה הצעה :בואו נוריד את זה מסדר היו ונדו בזה
בפע הבאה .מה יותר פשוט?
יואל גמליאל :אי בעיה .אתה יכול להעלות הצעה להוריד את זה מסדר היו  ,א אתה
רוצה .אני מציע להעלות את זה לסדר היו  .אני חושב שעובדי טובי  ,כמו
שאת

יודעי  ,צרי #לדאוג שיהיו לנו עובדי

טובי  ,עובדי

שיעשו את

העבודה ,בכירי  .כפי שאת רואי משרד הפני ,
נחמיה עורקבי :כמה זה עולה בכס?2
יואל גמליאל :קיבלת את זה בישיבה של התקציב.
נחמיה עורקבי :לא קיבלתי בישיבת תקציב .הנה ספר התקציב ,אתה מוכ להראות לי
בבקשה איפה זה מופיע.
יואל גמליאל :זה סביבות  . 100,000בנוס 2למה שהוא מקבל היו .
נחמיה עורקבי :למה "בסביבות"? אני יכול לקבל מדויק? במועצה צרי #לקבל במדויק.
יואל גמליאל :אני חוזר .זה מה שאני יכול להגיד .מי בעד ההצעה?
נחמיה עורקבי :לפני שאתה מעלה את ההצעה ,אני רוצה לבקש דבר אחד .תוריד את זה,
תביא את זה בצורה מסודרת בכדי שנוכל להצביע בעד ,כי אני בעד לתת
לליאור .ליאור עובד קשה .אני רק רוצה לדעת על מה אני מצביע .במידה ולא,
אתה מאל" אותי פשוט להצביע נגד.
יואל גמליאל :בסדר .תצביע נגד.
יקותיאל תנעמי :אני חושב שאני מייצג פה את רוב חברי המועצה לפחות .ליאור עובד מאד
קשה ואתה יודע את זה אישית .אתה יודע מירו שלאור #כל הקדנציה
הקודמת ביקשתי להוסי 2כוח אד למחלקת ההנדסה .אני חושב שדבר כזה
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היה צרי #לבוא בצורה מסודרת יותר ,ע פירוט .בס #הכל יש לנו אחריות
לעניי הזה .אני חבר מאד טוב של ליאור ,לא קל לי ע זה ,וא צרי #אז כ.
אבל א זה לא יבוא מסודר אני לא אוכל לתמו #בזה .מה עוד ,שא אנחנו
מדברי על כוח אד  ,אני לא רואה אי #תוספת שכר מגדילה לי כוח אד ,
שזו בעצ הבעיה .לחלק כס 2זה תמיד הכי קל ,אני לא יודע א זה פותר את
הבעיה .יכול להיות שצרי #ג לחלק כס 2וג לתת לכוח אד  .אני לא יודע.
אבל כמו שזה בא כרגע ,אני בהחלט מבקש לאמ" את מה שנחמיה ביקש.
תמשו #את זה מסדר היו ותביא בצור המסודרת לישיבה הבאה ואני חושב
שכולנו נתמו #בזה בלב של ולא לפגוע בליאור.
יואל גמליאל :כמו שאתה יודע ,קותי ,המדיניות שלי היא לא להכניס עובדי

לתו#

המערכת .הוכח שהכנסת עובדי לתו #המערכת במועצה מקומית גדרה מהר
מאד הופכת להיות אבטלה סמויה וכל מיני דברי מסוימי  .אנחנו עובדי
היו  ,במיוחד במחלקת הנדסה שזה תחו מקצועי ,ע אנשי מקצוע כמו
שצרי #שעושי את העבודה .א הוא לא עשה טוב ,הוא מחר לא ממשי#
וא עשה טוב ,ממשי .#אתה מכיר את המערכת שהיא מערכת מאד מורכבת
וקשה .א את רוצי להכניס פוליטיקה לתו #דברי מקצועיי  ,זה משהו
אחר.
יקותיאל תנעמי :הפו .#כל מה שאמרת לא רלוונטי.
יואל גמליאל :אני מעלה את ההצעה .אני חושב שצרי #לתמו #בו.
נוגה שור:

יואל ,יש פה בעיה ג בסעי 2הזה וג בסעיפי האחרי  ,אבל הסעי 2הזה
רגיש במיוחד כי אנחנו מדברי פה על עניי פרסונאלי .קיבלנו את ההזמנה
הזאת חוקית אמנ  ,אבל בשלושה הימי שהיו לנו לברר את הענייני  ,זה
היה יו הזיכרו ויו העצמאות .אי אפשר היה לברר את זה כמו שצרי .#בלי
לדעת מה הפרטי ומה זה אומר ,אי אפשר להצביע בעד .במקרה הזה אנחנו
לא רוצי לפגוע בליאור.

יואל גמליאל :הרי ירו בנו יודע בדיוק מה ליאור עושה.
נוגה שור:

אבל אני לא.
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יואל גמליאל :ג קותי וג נחמיה מכירי את המערכת.
נחמיה עורקבי :אז מה? ג אני אומר שמגיע לו,א בל תגיד לי כמה אתה רוצה להוסי 2לו.
יואל גמליאל :כמו שאתה יודע 85% ,כתוב ל #במפורש .תיכנס לאינטרנט ותסתכל .כתוב
במפורש כמה זה .85%
נחמיה עורקבי :כמו שהוא הביא לי פה סוכ של כס ,2הוא יכול להביא לי אותו דבר את
סכו הכס.2
ירו בנו:

אני מבקש הערות ג על העבר ,ג על ההווה וג על העתיד .את העשייה של
ליאור אני מכיר .אני מערי ,#אני מכבד ואני יכול להגיד שבעבר ידע לשי את
החות שלו בהרבה מאד דברי  .אמרת קוד "את לא רוצי לשפר את
גדרה?" נהפו #הוא .אתה מביא נושא שעסקינ בנושא פרסונאלי .קיבלנו ביו
שישי )וטוב שכ ,#דר #אגב( הסבר בחתימת ידו של גזבר המועצה התחייבות
עד כמה התקציב באמת עומד ואי ע זה בעיה ,למרות שהשורה הזו לא
מופיעה בספר התקציב ,כי לא הופיע ש

סג .קיבלנו את זה .אני חושב

שבאותה ישיבה היינו צריכי לקבל על ליאור .אני לא נגד .אני רק מבקש
שבסופו של דבר יבואו ויצביעו כא על נתוני בצורה מסודרת .זה יכול להיות
בישיבה הבאה ,יכול להיות בעוד שבוע ויכול להיות בעוד יומיי  .שי את
הנושא הזה בצד ,תביא את הדברי

האלה בצורה מסודרת .על פניו ,כמו

שקיבלנו את זה ,וטוב שכ ,#אנחנו נקבל את הדברי  .אמרתי ג את דעתי
לליאור בנושא הזה .אני לא נגד ,אבל אני חושב שבסופו של דבר נכו יהיה
למשו #את הנושא הזה ולקבל כא את הנתו המדויק.
יואל גמליאל :עכשיו יש לי סמכות למשו?#
יקותיאל תנעמי :בהסכמת המועצה.
נחמיה עורקבי :בהסכמת הרוב.
יקותיאל תנעמי :אנחנו מבקשי  .אתה רוצה ,תביא את זה להצעה .אתה צודק בהחלט.
נחמיה עורקבי :אנחנו כולנו בעד שמגיע לליאור ,אבל תית לנו כמה.
מאיר בדוד :תעיי בזה.
יקותיאל תנעמי :מה זה קשור? לא עומדת שאלה משפטית פה.
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יואל גמליאל :שאלת שאלות.
יקותיאל תנעמי :איזה שאלות? ביקשנו כא משהו .אי פה עניי משפטי.
יואל גמליאל :נעשה חמש דקות הפסקה להתייע".
יקותיאל תנעמי :אנחנו רוצי לתת .אל תקלקל.
נחמיה עורקבי :אל תקלקל .ת לו שיקבל.
יואל גמליאל :חמש דקות הפסקה.
)הפסקה  5דקות(
יואל גמליאל :החלטנו להעלות את זה להצבעה .שכול ייכנסו.
נחמיה עורקבי :מה קרה?
יואל גמליאל :היית בריו לפני חמש דקות .נגמר.
נחמיה עורקבי :אי לי בעיה .אני בעד ,אבל אני רוצה לדעת רק כמה כס.2
יואל גמליאל :הצטר 2חבר המועצה אליאב מזגני .אני מעלה את ההצעה של ס"ק 3
להצבעה.
נחמיה עורקבי :יואל ,אנחנו יכולי לדעת מה השכר שלו היו ומה ההבדלי ? מה הזכויות
שהוא מקבל?
ליאור מדהלה :אני יכול להישאר או שאני אצא?
נחמיה עורקבי :מבחינת החוק .לי אי בעיה .עדי 2מבחינת החוק כי זה יכול לפסול ל #את
ההצבעה.
יואל גמליאל :אני חושב שיש פה צנעת הפרט.
נחמיה עורקבי :מה זה "צנעת הפרט"? אני הול #לתת לו כס 2ואתה אומר לי "צנעת הפרט"?
להצביע לתת כס 2זה לא צנעת הפרט.
יואל גמליאל :בנוס 2אני יכול להגיד ל .#אני לא יכול להגיד ל #מה הוא מקבל הכל.
נחמיה עורקבי :מה ההפרשי בי זה לזה?
יואל גמליאל.. 100,000 :
נחמיה עורקבי :תוספת? וזה כולל החזקת רכב?
יואל גמליאל :לשנה ,ברוטו ,כולל הכל.
נחמיה עורקבי :זה כולל רכב? החזקה הוא מקבל או שהוא מקבל רכב ליסינג?
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יואל גמליאל :א הוא יצטר #לקבל רכב ליסינג ,הוא יקבל .הוא מקבל מה שמגיע לו לפי
החוק.
נחמיה עורקבי :יש פה תוספת של  .. 200,000אתה יכול להראות לנו בספר התקציב,
הגזבר? בספר התקציב מופיע  .. 200,000אתה יכול להראות לי איפה זה
 . 100,000רק?
יואל גמליאל :אני מעלה את זה להצבעה.
דודי:

ראש המועצה יית אישור.

נחמיה עורקבי :דודי ,אתה גזבר המועצה ,לא גזבר ראש המועצה.
יקותיאל תנעמי :אתה גזבר המועצה .אנחנו המועצה.
יואל גמליאל :קותי ,מה הבעיה? אתה רוצה לדחות את הסעי 2הזה? למשו #אותו שבפע
הבאה נקבל?
יקותיאל תנעמי :כ.
יואל גמליאל :אני מוש #ג את ס"'ק .3
יקותיאל תנעמי :יפה .תגיש את זה לכול .
יואל גמליאל :לישיבה הבאה תקבלו את זה מפורט .א יש לזה חשיבות ואני רואה שזו
הבעיה ,לישיבה הבאה תקבלו הכל מסודר ומפורט כדי שג ידידי ייבחר על
סמ #היכולות שלו ועל סמ #שתראו את הכל כשיש פה שקיפות בנושא.

ס"ק  :4הגדלת תב"ר מס'  829הקמת ביה"ס על יסודי מ"מ שני בס 910,000 -ש"ח
יואל גמליאל :אריה ימשי.#
אריה לוינגר :ס"ק  :4הגדלת תב"ר מס'  829הרמת ביה"ס על יסודי מ"מ שני בס#
.. 910,000
ליאור מדהלה :זה בית ספר מנח בגי .תיכו שלב א'.
נחמיה עורקבי :יואל ,שאלה אחרת .אני צרי #את מאיר פה לשאול אותו בסעיפי
האחרוני  .אני יכול שהוא יישאר במליאה?
יואל גמליאל :מה יש בסעיפי האחרוני ?
נחמיה עורקבי :לא יודע .היות ויש לנו כל מיני חילוקי דעות ,אני רוצה שהוא ישב פה
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בישיבה .אני יכול לקבל שהוא ישב בישיבה?
יואל גמליאל :אי בעיה .אנחנו בס"ק .4
ליאור מדהלה :בית ספר מנח בגי ,כפי שאת יודעי  ,נפתח בספטמבר .2009
יקותיאל תנעמי :איפה שמחליפי חלונות?
ליאור מדהלה :איפה שמחליפי היו  .מה שקרה ,החוזה שנחת לא כלל את כל מתח
החניה שביצענו ,לא כלל את עבודות הפיתוח שביצענו מאחורי הבניי – כל
המדשאה וכו' .לא עלה בדעתנו לפתוח את בית הספר קרח לגמרי בלי הסדרי
תנועה וכדומה .נוס 2לכ #ביצענו קיר משיק לשכונת הנחלי בשביל ליצור
חי" .התושבי ש מאד התרעמו והתלוננו .ע תחילת בניית בית הספר בנינו
קיר לכל האור ,#ביצענו תשתיות לקרוואני
המקורי .אותו דבר ,במתח

שג

כ לא נלקחו בפרויקט

החניו גילינו פסולת שנקברה עוד בתקופת

הבנייה של מזרח גדרה והיינו צריכי לנקות .בס #הכל ההגדלה המבוקשת
 . 950,000על כל העבודות האלה.
נוגה שור:

זה מה שנעשה כבר.

ליאור מדהלה :זה מה שנעשה.
יקותיאל תנעמי :אפשר לראות את הכרטיס של התב"ר הזה?
נחמיה עורקבי :רוצה לראות חשבונות .הכל הל #לתו #המבנה הזה?
יקותיאל תנעמי :יש פה תב"ר סגור של  .. 6,627,000זה תב"ר סגור ובזה אנחנו מאפסי
את התב"ר? זו המשמעות נכו?
יואל גמליאל :לא .יש שלב ב' ושלב ג' ושלב ד'.
יקותיאל תנעמי :את שלב א' אני מאפס פה .אני רוצה לראות את הכרטיס .אפשר לראות את
הכרטיס?
יואל גמליאל :כשתבוא אני אראה ל #את הכרטיס .לא נבוא לפה ע כל המזכירות.
יקותיאל תנעמי :זה שני דפי  .יש כרטיס .אתה לוח" והוא מדפיס ל #אותו ע כל הפעולות
שיש וזה  4דפי  .לא צרי #להביא מזכירות.
יואל גמליאל :אי בעיה .א תרצה ,תפנה לאריה.
יקותיאל תנעמי :למה לדחות? זה למועצה ,לא לי.
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נחמיה עורקבי :אני רוצה לשאול את המזכיר ואת יואל .בוצעה עבודה ב  6מיליו  ..למה
יש חריגה של ?. 910,000
יואל גמליאל :אמרנו את זה.
ליאור מדהלה :הסברתי את כל התוספות.
ניר בזק:

הרגע הוא הסביר .לא היתה חניה ,עשו חניה.

נחמיה עורקבי :הוא הסביר ,רק ת לי להבי אותו ,לא אות .#השאלה שלי פשוטה .בכרטיס
הזה כל העבודות בוצעו רק בתחו הזה? או שיש שיצאו מהכרטיס למקו
אחר לדבר שלא שיי #לתחו בית הספר? אני יכול לקבל תשובה לזה?
יקותיאל תנעמי :מה הבעיה לתת תשובה?
דוד יהלו :

בכל תב"ר בוודאי ,זה רק הסעיפי של העבודות האלה .זה תב"ר ייעודי.

נחמיה עורקבי :אני עוד פע מדגיש .בתב"ר  ,829א אני מוציא היו את הכרטיס ,לא יצאו
דברי למקומות אחרי שלא שייכי לבית הספר?
דוד יהלו :

נכו.

נחמיה עורקבי :לא יצא בטוח ואני יכול לקבל את הכרטיס?
יואל גמליאל :אתה יכול לראות ,לא לקבל.
נחמיה עורקבי :לעיי בו .ג לקבל אני יכול .אתה יכול להכניס פה מחיצה ונדו בישיבה
הבאה .א זה נכו ,נאשר.
יואל גמליאל :אני נות לכ כבוד ואני רואה שאת מתחילי .....ס"ק  ,4מי בעד?
הצבעה:
בעד5 :
נגד2 :
נמנע.2 :
אריה לוינגר 5 :בעד 2 ,נגד 2 ,נמנעו .הוחלט לאשר.

ס"ק  :5הגדלת תב"ר מס'  867בניית ג ילדי גבעת אביב בס -של  * 26,000הצטיידות
ריהוט וציוד .המימו :מענק משרד החינו-
ס"ק  :6הגדלת תב"ר מס'  868בניית ג ילדי רשפי בס -של  * 26,000הצטיידות ריהוט
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וציוד .המימו :מענק משרד החינו-
אריה לוינגר :ס"ק ל :הגדלת תב"ר מס'  867בניית ג ילדי גבעת אביב בס #של . 26,000
הצטיידות ריהוט וציוד .המימו :מענק משרד החינו .#אותו כנ"ל ס"ק .6
נחמיה עורקבי :אריה ,למה אתה מקריא לנו עכשיו ולא יואל?
יקותיאל תנעמי :נחמיה ,אל תגזי .
אריה לוינגר :הגדלת תב"ר מס'  868בניית ג ילדי

רשפי

בס . 26,000 #הצטיידות

ריהוט וציוד .המימו :מענק משרד החינו.#
יקותיאל תנעמי :אפשר להצביע.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי 2אושר פה אחד.

ס"ק  :7א .אישור הצטרפות לשירות פועלי באינטרנט במקו פס זהב .ב .אישור
הצטרפות לשירות אינטרנט בנק דיסקונט
אריה לוינגר :שני סעיפי טכניי  .ס"ק  7א' :אישור הצטרפות לשירות פועלי באינטרנט
במקו פס זהב .ב .אישור הצטרפות לשירות אינטרנט בנק דיסקונט.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד –  9בעד.
הסעי 2אושר פה אחד.

ס"ק  :8סגירת ח .נשג"ב מס'  20486/34בבנק לאומי סני" גדרה
אריה לוינגר :ס"ק  :8סגירת חשבו נשג"ב מס'  20486/34בבנק לאומי סני 2גדרה.
דוד יהלו :

סעי 7 2יחסו #לנו  . 400בחודש.

יקותיאל תנעמי :למה את עוזבי את בנק לאומי? מישהו מוכ להסביר לי?
יואל גמליאל" :בוא לגדול אתנו בבנק הפועלי " .מי בעד?
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הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי 2אושר פה אחד.

ס"ק  :9אישור הגדלת תב"ר מס'  835עבודות צמ"ה בס .* 200,000 -המימו :קר עבודות
פיתוח.
אריה לוינגר :ס"ק  :9אישור הגדלת תב"ר מס'  835עבודות צמ"ה )ציוד מכני הנדסי( בס#
 . 200,000במימו קר עבודות פיתוח.
ליאור מדהלה :אלה עבודות כלי הנדסיי שאנחנו נזקקי לה  ,כמו עכשיו שאנחנו רוצי
לחס 2את כל המגרשי שבבעלות המועצה.
נחמיה עורקבי :עשית את זה כבר ,א אני לא טועה.
ליאור מדהלה :חלק עשינו .בחלק אנחנו משתמשי  .יש לנו בכל השנה פעילות שאנחנו כ
מבצעי ע הכלי האלה.
יואל גמליאל :מי בעד?
נחמיה עורקבי :דיברנו על זה כבר כמה פעמי  .אתה צרי #להביא לנו את התוכנית של
הפיתוח כדי שנוכל להצביע .להביא לנו כמה כס 2יש בקר עבודות פיתוח.
יואל גמליאל :היית אצל כל המוסדות ע כל הסיפור הזה .כל פע יש ל #רק הסיפור הזה.
עשה לי טובה ,אתה יכול להצביע בעד או להצביע נגד .תעשה מה שאתה
רוצה.
נחמיה עורקבי :זאת אומרת שאתה לא מתכוו להביא לנו דוחות.
יואל גמליאל :אני מביא ל #דוחות כל הזמ .זה שאתה לא יודע לקרוא את הדוחות ,זו
בעיה של.#
יקותיאל תנעמי :את לפגע בו .למה דברי אישיי ?
יואל גמליאל :מי בעד?
נוגה שור:

אני לא כל כ #מבינה מה.
הצבעה:
בעד5 :
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נגד3 :
נמנעי 1 :
הסעי 2אושר.

ס"ק  :10אישור הגדלת תב"ר מס'  790עבודות פיקוח בס * 500,000 -במימו קר עבודות
פיתוח
אריה לוינגר :ס"ק  :10אישור הגדלת תב"ר מס'  780עבודות פיקוח בס.. 500,000 #
המימו :קר עבודות פיתוח.
ליאור מדהלה :יש לנו עבודות שאנחנו מבצעי במסגרת הסכמי פיתוח ,כמו ב"גרנדהאוז",
ב"אזורי "" ,מוטי אביב"" ,נווה צדק" וכהנה .זה משמש אותי כמימו
ביניי לפרויקטי שוני  ,כמו לדוגמה ,כשקידמתי את מעגל התנועה בפינת
אפרי שנמצא על הלוח.
נחמיה עורקבי :וזה מותר ל?#
ליאור מדהלה :למה לא?
נחמיה עורקבי :כי א

יש ל #לעשות כיכה או משהו ,אתה צרי #תב"ר סגור לזה .אתה

לאיכול לקחת את זה מקרנות אחרות.
ליאור מדהלה :תקשיב לי אז אסביר ל .#זה שאני מקבל ומגיש למשרד התחבורה את
הפרויקט ,אני צרי #להעסיק אנשי שעזרו לי לעשות את זה .אני מעסיק
אות  ,עכשיו הגשתי את זה למשרד התחבורה וקיבלנו  ,. 900,000מתוכ
 . 720,000משרד התחבורה והיתרה ,עלינו.
נחמיה עורקבי :יש מספיק שטח ש ל?...
ליאור מדהלה :כשנגיע לפרויקט הזה אסביר לכ מה אני הול #לעשות.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
נגד2 :
נמנעי1 :
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הסעי 2אושר.
ירו בנו:

הערה אחת על הנושא הזה .עסקנו בנושא הזה חמש שני  .דווקא בסוג
הסעי 2הזה ,לפרויקטי

יש מסגרת תקציבית .יש לנו ג

הסכמי פיתוח

שבדר #כל ה ס #אחוזי מס #הפרויקט .אפשר להביא רשימה .אני אומר
ל ,#אולי היה צרי #כא  1.5מיליו  ..כשנקבל את הרשימה של כל הדברי
האלה ,אפשר להסביר בצורה מסודרת .קוד היה לעבודות צמ"ה ולכ ג
היתה החלטה שלי להצביע כפי שהצבעתי .בנקודה הזאת יש  Xפרויקטי  .מ
ה  Xפרויקטי האלה אנחנו נדרשי לגזור ס #פיקוח .הפיקוח הזה הוא
בדר #כלל בי  0.5%לבי  .2.5%צריכי לעשות רשימה – זה הפרויקט ,זה
ההיק 2שלו ,זה הפיקוח .אולי צרי #כא  . 528,000ולא רק .. 500,000
הדלתה הזו עוזרת ל #לא להגיע כל פע לכא לצומת הזו של כ דוח לא דוח.

ס"ק  :11אישור הגדלת תב"ר מס'  745בס * 1,500,000 -עבודות גינו ופיתוח במימו קר
עבודות פיתוח
אריה לוינגר :ס"ק  :11אישור הגדלת תב"ר מס'  745בס . 1,500,000 #עבודות גינו
ופיתוח במימו קר עבודות פיתוח.
נחמיה עורקבי :ליאור ,אתה מוכ להסביר לנו מה זה "גינו ופיתוח"? יש לכ תוכנית לדבר
הזה?
ליאור מדהלה :יש כל מיני פרויקטי שאנחנו מתכבדי לעשות .לשפר גינות ביישוב ,גינו
איי תנועה .יש לנו אזורי שאנחנו צריכי לתמו #בכל מיני שבילי כאשר כל
האדמה מתחילה לצאת החוצה במהל #החור .2אנחנו צריכי

לעשות ש

עבודות גימור כאלה ואחרות .יש לנו מדרכות שאנחנו מחליפי נקודתית,
מדרכות שמתפוררות.
נחמיה עורקבי :יש ל #תוכנית לנושא הזה ,מה יש ל #לעשות בשנה הזאת?
ליאור מדהלה :התוכנית פורסמה בתמצית לתושב.
נחמיה עורקבי :אני שאלתי לנו .עזוב את מה שהוצאת לתושב .איזה רחובות? איפה אתה
הול #לתק את המדרכות? אני יכול לקבל הסבר?
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ליאור מדהלה :לא כתוב.
נחמיה עורקבי :זה צ'ק פתוח לכל מי שבא לו.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד:
נחמיה עורקבי :אני נגד.
יואל גמליאל :שאלתי מי בעד והצבעת .אתה לא יכול לחזור ב 8 .#בעד.

ס"ק  :12אישור תב"ר מס'  929ע"ס  * 560,000הקמת  6כיתות ספח יבילות בביה"ס
היסודיי בגדרה במימו קר עבודות פיתוח
יואל גמליאל :ס"ק .12
אריה לוינגר :אישור תב"ר מס'  929ע"ס  . 560,000הקמת  6כיתות ספח יבילות בבתי
הספר היסודיי בגדרה במימו קר עבודות פיתוח.
נחמיה עורקבי :אגב ,כמה עולה כיתה?
ירו בנו:

רפי ,א תוכל לתת כא איזשהו הסבר שיודע להגיד לנו אי #הול #להיער#
כא לקראת ה  1.9.10ואי #זה משפיע ג על הכיתות?

רפי בחיי  :צילמתי לכ את המצב נכו ל  .18.4.10אני מפנה את תשומת לבכ לבית
ספר "רעות" .את רואי שיש לכ כיתות ג' .יש חלוקה כזאת 79 :ילדי
בשתי כיתות 80 ,ילדי בשתי כיתות 82 ,ילדי בשתי כיתות 83 ,ע כוכבית
בשתי כיתות .זה אומר שייתכ מאד שכל ילד נוס 2שלא נצליח לנווט אותו
לבתי ספר אחרי  ,נצטר #לפתוח כיתה שלישית על פי הכללי .
נוגה שור:

בכיתה א' יש  4כיתות.

רפי בחיי  :זה לשנה הבאה ,תוספת לשנה הבאה .זה נקרא ב'.
נוגה שור:

ג בכיתות ב' אי  .4אתה מוציא ילדי מבית הספר?

רפי בחיי  :בשו פני ואופ לא .זה מצב נוכחי אחרי רישו  .זה שיבו" נוכחי לרישו .
כלומר ,א

יש בכיתות ב' עכשיו  3כיתות ,אז נוספו תלמידי

וה

כבר
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נרשמו .ה נוספו ולשנה הבאה ייכנסו לבית הספר.
נוגה שור:

כרגע יש  4כיתות א' .הב שלי לומד ב א'.4

רפי בחיי  :ה עכשיו ב' .תסתכלי.
נוגה שור:

אבל פה יש רק .3

רפי בחיי  3 :כיתות א' אי ב"רעות" .כיתה אחת רביעית של חינו #מיוחד נספרת למטה.
תסתכלי למטה ב"חינו #מיוחד" .לכ ,כיוו שהיא בגילאי של  4כיתות והיא
בדר #כלל בגילאי של כיתות א' ,אנחנו מצייני אותה בכיתות א'.
נוגה שור:

יש ש רק  9ילדי ?

רפי בחיי  :בוודאי .זה חינו #מיוחד.
נוגה שור:

ב"רעות" יש היו  4כיתות א' ב"רעות".

רפי בחיי  :אני אומר ל #שלא .פשוט לא .יש  3כיתות א וכיתה אחת של חינו #מיוחד.
ה ב  א ' .4
נוגה שור:

הב שלי לומד ב א' 4ויש לנו  30ילד בכיתה.

רפי בחיי  :אני מסביר ל #שלא .אני מסביר ל #שב א' חינו #מיוחד ,התק שלו הוא,
נוגה שור:

אני מביאה אותו כל בוקר ל א'.4

יואל גמליאל :יכול להיות שהוא ב א' 4וחינו #מיוחד זו א'.1
רפי בחיי  :לחינו #מיוחד התק הוא מ  8ילדי עד  12ילדי  .אסור יותר מ  12ילדי
אלא באישור מיוחד .פחות מ  8ילדי

זה תק חסר .א

תספרי תראי

שהכנסתי למטה את הכיתה של החינו #המיוחד ובסוגריי שמתי את מספר
הכיתות .זה אומר שכל מצב של כיתות בבית ספר "רעות" החל מכיתה ג' ,ד'
ה' ,ו' ,כל מצב אחד כזה ,א לא נצליח לנווט אותו לבתי ספר אחרי  ,נצטר#
בסופו של דבר לבנות עוד כיתה שלישית ,לפחות עד שנסיי את בית הספר
הבא שייפתח אולי בתשע"ב או תשע"ג .כנ"ל לגבי בית ספר "רימוני ".
בכיתה א' יש  118ילדי רשומי לשנה הבאה 40 .ילד בכיתה ,זה כבר 120
ילד .כלומר ,עוד  3ילדי שיגיעו )ובגדרה בסופו של דבר מגיעי ( .כנ"ל לגבי
כיתות ג' בבית ספר "רימוני " .כלומר ,נכו לעכשיו ,כדי לשריי את כל
מערכת החינו ,#בהיעדר סיומי בנייה או התחלות בנייה שאני יכול כבר
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לצפות בית ספר בתחילת שנת הלימודי הבאה ,אני חייב לשריי את עצמי ב
 6כיתות יבלות .אחרי כ ,אנסה בוועדת השיבוצי  ,שמי שיגיע מעכשיו
להתחיל להפנות אותו לבתי ספר אחרי  ,פרטניי כדי למלא כיתות ולחסו#
בעלויות .א

נצליח ,נצליח וזאת המגמה שלנו .זו ג

ההוראה של ראש

המועצה.
בקשר להערה של נוגה :יש כיתה א' ,1א' ,2א' ,3א' .4מי שקובע את השיו
הוא מנהל בית הספר .ייתכ שמנהל בית הספר קבע שזו תהיה כיתה א' 1כדי
לא לקבוע סטיגמות.
דובר:

חינו #מיוחד זה כיתה א'?

יואל גמליאל :לכל בית ספר יש כיתה לחינו #מיוחד .לבית ספר "רעות" את כיתה א' ,לבית
ספר "גווני " כתה ב' ,בבית ספר אחר כיתה ג'.
רפי בחיי  :המטרה שלנו היא לרשת את כל החינו #המיוחד.
יואל גמליאל :מי שהיה בכיתה א' בחינו #מיוחד בבית ספר "רעות" ממשי #בבית ספר
"רעות"?
רפי בחיי  :בטח .המטרה שלנו היא לרשת את כל בתי הספר היסודיי בגדרה ,שתהיה
ש לפחות כיתה אחת של חינו #מיוחד ,כאשר היא עולה משכבה לשכבה.
כלומר ,אלה שסיימו כיתה א' יעלו לכיתה ב' וכו' .יתרה מזאת ,בחינו #מיוחד
יש אפשרות לעשות שכבה דוגילית .כלומר כיתות א'ב' ,כיתות ב'ג' וכו' .כ#
שלכל אזור יש את הכיתה שלו .אנחנו עכשיו באמצע ועדות השמה .ייתכ
מאד שא

יהיו מספיק תלמידי

על פי התק ,נפתח ג

בבית ספר

"רימוני " .כלומר ,א יהיו  5ילדי  ,נפתח את הכיתה .מי שקובע בסופו של
דבר את התקני הוא משרד החינו .#ואז ,נביא  3ילדי מבחו" תמורת אגרת
תלמידי חו".
ירו בנו:

שלוש שאלות .שאלה אחת לרפי :הא המענה שנית כא כרגע של  6כיתות,
ע

כל ההסבר שנתת כרגע ,נות מענה מספיק לפתיחת שנת הלימודי

הבאה?
רפי בחיי  :בהחלט כ.
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ירו בנו:

שאלה נוספת :הס #הנדרש כא בתב"ר הוא  .. 560,000זה זהו?

יואל גמליאל :לא .יהיה עוד תקציב פיתוח .בסעי 2הקוד הצבעת  ,שזה נות את התקציב
להיכנס לעבודות פיתוח במקומות האלה.
ירו בנו:

ה  . 560,000האלה ה לעבודות פיתוח ,חיבור לחשמל ,חיבור למי וכו'?

יואל גמליאל :יש מכרז במשכ"ל ואנחנו רוצי לשריי לנו את המכרז כדי שלא יהיה מצב
שנגיע לשנת הלימודי ובסו 2ג את זה לא יהיה לנו .אנחנו עכשיו מעבירי
תב"ר ומשרייני

לנו את הנושא וניגשי

למכרז במשכ"ל כדי לשריי לנו

קוד כל את הכיתות .כשנמשי #וניגע לכיוו של שיפוצי קי" ,אנחנו נתמחר
את כל נושא הפיתוח .בבית ספר "רעות" אנחנו מתכווני

לפתוח איפה

שהחנייה של המורי  .אנחנו רוצי ל ...את הכיתות ולהצמיד אות לגדרות
כדי לתת מרחב לילדי ולעשות ש מתקני חדשי  .יש לנו תוכנית מסוימת
שנעשה את זה בצורה טובה ע תוכנית.
ירו בנו:

בתב"ר האחרו של שיפוצי קי" היה .. 1.600,000

יואל גמליאל :כ ,זה היה תב"ר שאישרנו אישור עקרוני שהיה ממשרד החינו .#אישרנו לפני
חודש  ,. 1.600,000אבל קיבלנו ממשרד החינו . 1,200,000 #ועוד 400,000
 .שריינו כדי שנוכל לתכנ את הפרויקטי שלנו .אתה מבי שנצטר #אולי
להוסי ,2תלוי במצב .קוד כל שיהיו לנו  .. 1,600,000משרד החינו #אישר
לנו  . 600,000לתיכו האזורי ו  . 600,000ל"נתיבי נוע " .יש לנו עוד
 . 400,000שאישרנו מהתקציב שלנו ,כדי שנוכל לתת מענה לפרויקטי כמו
אלה שמדובר עליה עכשיו .כמוב שנשב עכשיו ע רפי כדי לבדוק א הנושא
של שאר שיפוצי הקי" כדי לתת מענה לנושא החינו.#
ירו בנו:

השאלה האחרונה לליאור :תעבור לפי בתי הספר ותראה :בבית ספר "פינס"
כמה קרוואני יהיו בנוס?2

יואל גמליאל :קרוואני יהיו רק בבית ספר "רעות" ו"גווני " בלבד.
נוגה שור:

בבית ספר "רעות" יש כבר שני קרוואני וכא כתוב שתהיה תוספת של 34
קרוואני  .כרגע ,החצר האחורית שהיתה ,לא קיימת.

רפי בחיי  :זה זמני .ברגע שנסיי לבנות את בית הספר .קיבלנו כבר אישור לתכנו בית
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הספר.
נוגה שור:

כמה כיתות יהיו ש ?

רפי בחיי  18 :כיתות 3 .כיתות בשכבה.
נוגה שור:

כבר ב"רעות" יש יותר כיתות.

יואל גמליאל :כמו שאת יודעת ,בשנה הבאה אנחנו בוני שלב ב' ,ג' ,ד' .אנחנו בפיגור כי יש
ביקוש לגדרה .יש אזורי רישו

ואנחנו במאבקי

מול משרד החינו #עד

שמקדמי את התוכניות .את כל הדברי האלה אנחנו עושי בפועל ,אבל
אנחנו צריכי לתת מענה מידי .אנחנו בוני עוד בית ספר צמוד ל"רעות".
נוגה שור:

צרי #לבנות שניי .

יואל גמליאל :בוני עכשיו עוד אחד .עכשיו מכיני את התכנו .אחד צמוד ל"רעות" והשני
צמוד לבית כנסת במנח

בגי ל"אחוזת גדרה" .ליאור ,תראה במפה א

אפשר .עוד שאלות?
נוגה שור:

צרי #לעשות שינויי בבית הספר כדי שאפשר יהיה לאכלס כזאת כמות של
ילדי .

יואל גמליאל :אנחנו עושי שינויי ועל זה דיברתי לפני דקה.
נוגה שור:

עכשיו למשל היה את טכס יו הזיכרו והייתי ש  .הילדי כבר לא נכנסי
בצל ועכשיו יהיו ש עוד כיתות.

יואל גמליאל :יש לנו סיור ביו שישי.
נוגה שור:

אני אדבר את #על זה.

יואל גמליאל :אנחנו נעשה פגישה ונתכנ .אבל יש לנו נתו קיי וצרי #לתת פתרו .בפתרו
צרי #למזער את הנזק עד כמה שאפשר ולתת פתרו.
נוגה שור:

אבל בתקציב שאתה ש פה ,צרי #תקציב לא רק לכיתות אלא ג לארג את
בית הספר.

יקותיאל תנעמי :הפיתוח שאישרנו – גינו וכו'.
יואל גמליאל :אני בינתיי אישרתי את התקציב לרכוש ,כדי לעמוד במכרז.
אליאב מזגני :אני מבי את נוגה מאד ,אבל השאלה א לפעמי לא עדי 2לנו כשהעומס
מגיע למספר מסוי לדלל ואז במקו  40ילד בכיתה יש .30
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יואל גמליאל :נגיד שאתה גר ליד "רעות" ויגידו ל #עכשיו שתיסע לבי"ס "גווני " או לבי"ס
"פינס" .נראה א תסכי .
אליאב מזגני :זה מה שאני אומר .א יש  33תלמידי בכיתה אפשר לפתוח עוד כיתה וע
 20ילד בכיתה זה עוד יותר נחמד לתלמידי .
נוגה שור:

זה לא המצב ,כי המצב הוא שמוסיפי עוד כיתות מלאות.

יואל גמליאל :אני חושב שאיריס עשתה השנה עבודה טובה בפיצול כיתות בשעות הקיימות.
אנחנו צריכי ללמוד בנושא הזה מה נעשה ב"רעות" בנושא של פיצול כיתות.
אבל זה לא הנושא עכשיו .נעשה על זה דיו במינהלת חינו #ונוציא את
החוזר .ס #הכל ,הסעי 2הזה שדני עליו הרבה ,א תרצו נעשה דיו על נושא
החינו .#אבל בנושא הזה של ס"ק  ,12אנחנו צריכי להזמי עכשיו ולשריי
לנו.
אליאב מזגני :אפשר לעשות סיור של חברי המועצה בבתי הספר?
יואל גמליאל :כ .אשמח מאד שיהיה סיור ותראו את המצוקות הקיימות .הבעיה מאד
רצינית ,כמו שאת יודעי  .משרד החינו #מתקצב אותנו ס #הכל ב . 4000
למ"ר .א את לוקחי את התכנו ואת הכל מסביב ,נשאר לנו . 2500
למ"ר .א נסתכל על בי"ס "רימוני " ,רק על שלב א' שילמנו  3מיליו  .מעל
התקציב .בתיכו האזורי יצאנו יחסית בזול ,כי סיימנו ב  1מיליו  .ומשהו.
הקבל נמרוד התפתל .משרד החינו #לא מתקצב אותנו וכל הנושא של
התקציב שלנו הוא רק על המבני כדי לתת מענה .ג בזה אנחנו צריכי
להתמודד ע
שאת

תוכניות ,ע

יודעי  ,חסרי

זמ וע

פרויקטי

לנו גני ילדי  ,חסרי

וכל הדברי

מסביב .כמו

מעונות יו  ,חסרות כיתות

וחסרי הרבה דברי  .לכ בנתו הקיי  ,צריכי לקחת את הנתו ואנחנו
מנסי לעשות הכל כדי לתת פתרונות וזה לא קל.
רפי בחיי  :ניתנת לכל הרשויות המקומיות במהל #חודש מאי ,אחרי תקופת הרישו
וקיבוצי  ,לפנות למשרד החינו #ולספר על החוסרי

האקוטיי

נכו

לעכשיו .ייתכ מאד שכמו בשנה שעברה ,על חלק ארי מהקרוואני האלה
נקבל את המימו ממשרד החינו .#בשנה שעברה קיבלנו  6קרוואני מתו10 #
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שקנינו.
נחמיה עורקבי :יש לנו את המבנה שהיה פע "אגודת ישראל" והיה ש בית ספר תיכו זמני
עד שפתחו את התיכו .הא לא נית לפתוח ש עוד כמה כיתות? יש ש שש
כיתות פנויות.
יואל גמליאל :יש בית ספר שבוני ליד ,בי"ס "ניר" לחינו #מיוחד .בינתיי ה מתאכלסי
ש עד שיסיימו את הבניי.
יקותיאל תנעמי :צרי #שמשרד החינו #יממ את זה.
יואל גמליאל :ש הוא מממ .100%
יקותיאל תנעמי :במקו הכס 2הזה.
יואל גמליאל :זה לא על רגל אחד.
יקותיאל תנעמי :אני לא רוצה  ,...הוא עושה לי טובה? שייקחו אותו שלא יביאו לי אותו .על
מה אתה מדבר בכלל? עושי לי טובה? אני צרי #פה את בי"ס "ניר"? יש ש
תלמיד אחד מגדרה? אני לא הצבעתי בעד כשקיבלו את ההחלטה .זו טעות
פטאלית ,אבל קיבלו את ההחלטה בזמנו .עכשיו אני מדבר על זה שיש ל #פה
בניי של #שבמקו להשקיע כס 2בכיתות ...
יואל גמליאל :אנחנו דני בסעי 2הזה.
יקותיאל תנעמי :השאלה היא שאלה רצינית .למה אי אפשר לקחת ש .
יואל גמליאל :נעשה על זה דיו נוס.2
נחמיה עורקבי :הקרוואני

שאתה קונה ,ה

באותו סגנו של הקרוואני

שישנ

כבר?

הקרוואני בפע שעברה עלו  . 70,000ופה זה קפ" פתאו ל . 90,000
ומשהו.
יואל גמליאל :אני חושב שבכיתות יש מזג ואולי ציוד .אני לא יודע.
נחמיה עורקבי :במקרה היו קראתי את הפרוטוקול של ה  10כיתות .ש מופיע שכולל
הכל .. 70,000 ,פתאו זה קפ" ל  . 93,000וזה תמוה.
נוגה שור:

כבר קרה שהוציאו קרוואני ?

יואל גמליאל :לא .היו לוקחי אות לפינות למידה .אני האחרו שרוצה להשקיע בדברי
כאלה .אי לי ברירה .הלוואי שלא נצטר .#אני אומר לכ פה ,הלוואי שאני
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לא אצטר #להשקיע שקל ,לא בלקנות ולא בלשפ" .לי כראש רשות ,זה דבר
בעייתי .משרד החינו #ג לא מקצה לזה כס 2וא הוא מקצה ,הוא מקצה על
חצי מהכיתות ואחרי זה אנחנו משקיעי את כל הפיתוח וזה עולה לנו פי
שתיי .
נחמיה עורקבי :השאלה א לא כדאי לבדוק את ה  6כיתות שיש ולעשות ש עוד בית ספר.
יואל גמליאל :אתה כ ,אבל יש ש מנהל ,סג ,עוד פקידה ועוד משרד .מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי" אושר פה אחד.

ס"ק  :13אישור תב"ר מס'  930פינוי מיכלי לאיסו" נייר ופלסטיק ע"ס  * 50,000במימו
קר עבודות פיתוח.
אריה לוינגר :ס"ק  :13אישור תב"ר מס'  930פינוי מיכלי

לאיסו 2נייר ופלסטיק ע"ס

 . 50,000במימו קר עבודות פיתוח.
יואל גמליאל :זה הנושא של המחזור .זה בא מתב"ר.
יקותיאל תנעמי :אני צרי #לשל על זה?
יואל גמליאל :כ ,אבל אתה מקבל החזר .זה בא מתב"ר ואנחנו מקבלי החזר תב"ר .היו
בודקי

במשרד הפני

לתת מענה לרשויות לשלוח עובדי  ,לעשות

השתלמויות בתב"ר .היו יש מגמה ללכת ללמוד איכות הסביבה כדי לתת
פתרו .הרשות אומרת שזה שוט 2אז אני לא שולח להשתלמויות .זו אחת
הבעיות .לכ יש בדיקה בנושא הזה.
נוגה שור:

ה אמרו שזה מעמיס עלות על משפחות מרובות ילדי .

יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי" אושר פה אחד.
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ס"ק  :14אישור תב"ר מס'  931ע"ס  * 100,000השתתפות המועצה בהקמת בית כנסת
ומועדו נוער לעדה האתיופית ברח' שפירא ע"י הסוכנות היהודית במסגרת ע"ס 4,760,000
* .במימו קר עבודות פיתוח ,תרומה ,קר היסוד.
אריה לוינגר :ס"ק  :14אישור תב"ר מס'  931על ס . 100,000 #השתתפות המועצה
בהקמת בית כנסת ומועדו נוער לעדה האתיופית ברח' שפירא ע"י הסוכנות
היהודית .מצביעי פה אחד?
יואל גמליאל :כ.
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי 2אושר פה אחד.

ס"ק  :15אישור הגדלת תב"ר מס' " 877אופק חדש" השלמה לביה"ס "ניר" ע"ס 16,200
* במימו הקצבת משרד החינו.-
אריה לוינגר :ס"ק  ,15קיבלנו עוד  .. 16,200אישור הגדלת תב"ר מס' " 877אופק חדש"
השלמה לבי"ס "ניר" ע"ס  . 16,200במימו הקצבת משרד החינו.#
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי" אושר פה אחד.

ס"ק  :16אישור תב"ר מס'  933ע"ס  * 22,400,000למטרת פיתוח רשימת פרויקטי
לביצוע סלילת רחובות במימו ביניי קר עבודות פיתוח והשתתפות בעלי
אריה לוינגר :ס"ק  :16אישור תב"ר מס'  933ע"ס  . 22,400,000למטרת פיתוח רשימת
פרויקטי לביצוע סלילת רחובות :יחיא סלימ ,תנעמי ,כולל הסדרת צומת
אפרי זבולו ,גמליאל –  ;. 1,600,000רח' יהונת  ;. 1,600,000רחובות
פוקס ,שלדג ,דוכיפת ,חוחית ,סנונית ,זמיר ,הנקי ,א כל חי ,יצחק חבקי,
חזנוב ,חזית הדרו  ,צוקרמ ,ליבובי" ,יוס 2צבי מלר ,רח' הדרור –
 ;. 12,500,000רח' נחו )צפו(  ;. 500,000רח' עמוס  ;. 1,200,000רח' חגי
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ויואל  ;. 2,000,000מעגל תנועה ראוב ,לוי ,כולל קירצו 2וריבוד לוי וראוב
 .. 3,000,000ס #הכל  .. 22,400,000המימו :השתתפות בעלי 14,000,000
 .ומימו ביניי קר עבודות פיתוח .. 8,400,000
נחמיה עורקבי :אני רוצה להבי .זו פע ראשונה שאני נתקל במצב כזה שאת כל הרחובות
בתב"ר אחד .אי חלוקה.
יואל גמליאל :יש חלוקה .רשו .
אליאב מזגני :אני דרשתי שתהיה רשימת רחובות .שלא כל פע

נבוא לכל רחוב בנפרד.

שיתנו לנו תוכנית.
נחמיה עורקבי :מגישי תוכנית ,אבל על כל רחוב צרי #להיות תב"ר.
אליאב מזגני :אני ביקשתי בזמנו תוכנית של כל הרחובות ,שלא כל פע נקבל רחוב אחד.
קיבלנו פה תוכנית של כל הרחובות.
יואל גמליאל :כמו שאת

יודעי

העלינו פה את תוכנית הפיתוח שלנו .תוכנית הפיתוח

שלנו זה לא רק לכתוב ולפרס  ,זה ג לעשות .סימנו את היעדי שלנו מה
אנחנו רוצי

לעשות באמת בשנתיי

הבאות ,כדי לתת מענה של סלילה

אי לה

מדרכה ,אי תשתיות ולא כלו  .זה

ופתרו לרחובות שעד היו

בתב"ר אחד כי יש רחובות שיש עוד 2ויש רחובות שיש חסר .לדוגמה ,א אני
נכנס לרחוב פוקס ויש לי ש עוד 2של  1מיליו  ,.אני אקח אות למקומות
אחרי

ולא את פתרו .זה מה שקרה עד היו  .לקחו את הכס 2ממקו

מסוי ואמרו למשל ,רח' יהונת לא בנוי מספיק ,ולא עשו .רחוב שלא בנוי
מספיק לא עושי  .למה? ככה .לכ אנחנו לוקחי את כל הפרויקט כגו 2אחד.
האמת שבהצעה הקודמת רצו לקחת הלוואה כדי לפתור את כל הבעיות.
הייתי אצל שר הפני

והיו אתי אריה והגזבר .הוא אמר לי ,תמשו #את

ההלוואה .את אולי תקבלו מענק בגובה הגירעו .ה רוצי לסגור לנו את
הגירעו ויכול להיות שנקבל סכו אחד ו  50%יהיו מענק ליישוב .לכ ,כמו
שאתה רואה ,השתתפות בעלי ומימו ביניי .
נוגה שור:

היו אמרו שחילקו  22מיליו  .לרשויות שעברו את הביקורת של המשרד.

יואל גמליאל :אני חושב שהיתה לנו ישיבה מצוינת ע שר הפני ואנחנו נקבל .הוא ביקש
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מאתנו להביא עוד כל מיני מסמכי  .כמו שאת יודעי  ,בנושא התקציב,
במקו שיהיה לנו היו מענק איזו  ,. 8,300,000קיבלנו .. 11,300,000
נוגה שור:

ומה שחילקו היו ?

יואל גמליאל :זה חלק מזה אבל לא הכל .אנחנו אמורי
שכול

עושי

לקבל עוד כספי  .אני חושב

עבודת קודש כדי לדאוג לתקציבי  .כל מי שהיתה לו

הסתייגות לגבי התקציב ,יכול להיות רגוע .יש לנו עוד.2
נחמיה עורקבי :למה זה לא בא לידי ביטוי בישיבת המועצה?
יואל גמליאל :אנחנו נביא אותי תיקו ונדבר על זה .אנחנו מועצה אחראית ,לא רוצי
להיכנס לגירעונות ואנחנו ג דואגי שיהיה לנו תקציב מסוי שיית פתרו
לכל מיני דברי שקורי בדר ,#כדי שלא נגיע לסו 2ונהיה בגירעונות .לכ אני
חושבת שזו בשורה ענקית ,בשורה טובה לתושבי האלה ששלושי שנה לא
עשו ש עבודות .לכל המקומות האלה יש בשורה היו  .כול פה צריכי
לתמו #ולעשות הכל שזה יתבצע כמה שיותר מהר כדי לתת כבוד לגדרה
וכבוד לרחובות האלה .שאלות?
נחמיה עורקבי :למה לא הכנסת את רחוב גד ואפרי באותה קטגוריה? תעשה תב"ר אחד
לכל העבודות וזהו.
יואל גמליאל :ברחוב גד זה ריבוד כביש ,זה לא פיתוח.
נחמיה עורקבי :רחוב יחיאל תנעמי זה לא ריבוד? יש ש כביש.
יואל גמליאל :לא .אי ש כביש.
נחמיה עורקבי :לרחוב ראוב ולוי כולל קרצו 2וריבוד.
יואל גמליאל :ומדרכות.
נחמיה עורקבי :סליחה" .מעגל תנועה ראוב ,לוי ,כולל קירצו 2וריבוד לוי וראוב ".לא כתוב
"מדרכות".
יואל גמליאל :אני אומר לרמקול ,ומדרכות.
נחמיה עורקבי :אבל פה אתה אומר "קירצו 2וריבוד" אז זה אותו הדבר.
יואל גמליאל :מה השאלה? את זה אנחנו רוצי לעשות מידי ולא רוצי להתנות את רחוב
גד בתב"ר .אנחנו רוצי לעשות את רחוב גד כי הוא צרי .#אנחנו חכי רק
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למכרז .אנחנו מתכווני לעשות את זה .קיבלנו  ,. 800,000יש לנו תקציב
מאושר על ידי משרד התחבורה ,כולל רח' גד שזה עוד  ,. 270,000יחד
 . 1,070,000לעשות את כל רח' ויצמ מדרכות עד קדרו ,כולל להיכנס
לרחוב גד ,כולל לעשות על יד סיני וכולל לעשות ליד הפיס גינו .אנחנו
מתכווני לעשות את התאורה הצבעונית בכל ויצמ למעגל התנועה .אנחנו
רוצי שגדרה תיראה אחרת וזה התקציב .לכ ,אני לא מתנה אותו בתקציב
של התב"ר .כי זה להגיש עכשיו לבעלי

ולבקש מה

לשל  .זה תהלי#

שייקח זמ.
נחמיה עורקבי :איפה? לא ברח' גד ,באחרי .
יואל גמליאל :ברח' גד פטורי  .לכ ,נחמיה ,זו שאלה לא רצינית.
נחמיה עורקבי :אגב ,ג ברח' ראוב אתה לא צרי #לגשת לבעלי .
יואל גמליאל :אבל אני מחכה למשרד התחבורה לאישור מעגל התנועה.
נחמיה עורקבי :אתה לא יכול לגבות מהתושבי של רחוב ראוב כי יש לה ש כביש .אני
מעלה הצעה אחרת .א תוכל לפרט את זה לאחד אחד ,לרחוב רחוב כדי
שנוכל להבי את זה ,אי בעיה.
יואל גמליאל :אני חושב שזה מפורט וזה בסדר גמור.
ירו בנו:

תוכנית מבורכת ,יוזמה ברוכה .אני חושב שזה בסדר .אבל אני הופ #את הד.2
על  . 270,000יש תב"ר בנפרד.

יואל גמליאל :הסברתי את הכל.
ירו בנו:

זה עדיי לא אומר שאני צרי #להסכי  ,. 270,000 .לא משנה מה ,יש תב"ר.
על  . 900,000שזה הצד השני של הסקאלה ,יש תב"ר .כא ,על רשימה של
בער 20 #פרויקטי

שה

אפילו לא סמוכי

אחד ליד השני ,רק מבחינה

ארגונית ושליטה לא תוכל לנהל את זה כי כשתלח"  ENTERעל כרטיס
תב"ר ,תצא ל #רשימה של  14רחובות.
יואל גמליאל :אני חושב שכבר הפתעתי הרבה פעמי שאני יכול לנהל דברי יותר גדולי
ואני יכול לעשות את זה .אני חושב שזה לא נכו .כשאני ראיתי זק ע עגלה
נופל ברחוב גד ,זה הספיק לי לעשות את זה מידי עכשיו כדי לתת פתרו.
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אנחנו נכנסי לפרויקט ש .
ירו בנו:

הגזבר לא נמצא כא וחבל .אבל אני אומר שעל כל שורה כזאת צרי #להיות
תב"ר בנפרד .א עשית את התב"רי הה  ,ג כא צרי #להיות על כל שורה.
מבחינת שליטה של #במועצה .אני הארה .על כל שורה ,כמו שעשו כא.
אמרתי בהתחלה שהרשימה טובה והתוכנית בסדר .כמו שעשו כא על
תוכניות קטנות ,ג כא יש תוכניות גדולה .כא עשו שורה אחת וג כא
צרי #לעשות לכל רחוב.

יואל גמליאל :אני אחזור עוד פע  .לקחנו את כל הרחובות אנחנו צריכי לקחת הלוואה
אחת גדולה ולפתור את הבעיה אחת ולתמיד .א נגיד ,לדוגמה ,בואו נעשה
את רחוב חגי ,אני ארו" לבקש הלוואה לזה ,נבוא לפה ,נעשה את החוזי
וכו' .אנחנו לוקחי את הפרויקט הזה כתוכנית .כל פע את שואלי פה,
למה אי תוכנית? כשמביאי תוכנית שואלי  ,למה התוכנית גדולה? בואו
נעשה אותה קטנה .כל הזמ אנטי.
ירו בנו:

אנחנו לא אנטי .אמרתי ל #שאני מבר #על התוכנית.

נחמיה עורקבי :אבל תביא באופ פרטני.
יואל גמליאל :אבל כשהבאתי פרטני ,אמרתי לי ,זה לא בסדר .כשמביאי לא פרטני זה לא
בסדר .יושב פה אדו אליאב והוא יודע טוב מאד שאת הטיעוני שהעלו פה
אמרנו ,עשינו תוכנית מסודרת שנותנת מענה לרחובות הנ"ל ,כולל גביה.
נחמיה ,נגמרה הפוליטיקה לתקוע את גדרה .לא בחינו #ולא בתשתיות ולא
בכלו  .הסחטנות נגמרה .אני לא סחיט .היו אנחנו צריכי לפתח את גדרה
וגדרה תתפתח בצורה הכי טובה .התפקיד שלנו לדאוג לתקציבי ולמשאבי
ואלה חברי שעוזרי לי.
נחמיה עורקבי :אתה רוצה להגיד לי שבקדנציה שעברה נתקעה גדרה? אתה עצרת אותה?
יואל גמליאל :לא .אתה עצרת.
נחמיה עורקבי :בקדנציה שעברה לא הייתי פה.
יואל גמליאל :אני חשוב שבקדנציה הקודמת גדרה התפתחה על הצד הטוב ביותר .אני
אומר ,אני לא את לכ

לתקוע את גדרה .גדרה צמחה והיא תמשי#
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להתפתח.
ירו בנו:

כול רוצי ומעודדי את הפיתוח .שאלה אחרונה :כתוב כא "מימו ביניי
קר עבודות פיתוח" .כשאני עושה את החישוב של  . 8,400,000ועוד
 . 14,000,000זה נות  . 22,400,000וזה לכאורה לא מימו ביניי .

יואל גמליאל :אגיד את זה עוד פע  .התב"ר שלנו הוא  .. 22,400,000היו

אני מגיע

למשרד הפני ואומר ,מתב"ר  . 22,400,000אני רוצה רק את רחוב נחו  .יש
לי עכשיו כס 2בקרנות שלי ואני מבקש שתאשר לי  .. 500,000הוא צובע לי
 .. 500,000כמו שעשינו בגני השעשועי

שש

עשינו אותו דבר .תקצבנו

 . 1,500,000וחילקנו את זה לפי ביצוע .הוא רואה שיש לי כס 2בחשבו והוא
מאשר לי את זה .אבל יש לי תב"ר אחד שאנחנו מאשרי היו וזו בעצ
תוכנית הפיתוח של גדרה.
ירו בנו:

 14ועוד  8זה  .22אני רוצה להבי .בס #הכל מקר עבודות פיתוח זה לא
מימו ביניי אלא ביצוע שבסו 2יהיה .. 14,000,000

יואל גמליאל :לא .זה מימו ביניי

כי אנחנו מחכי

למענקי  ,כפי שהסברתי .בהנהלה

הבאתי לאישור  .. 12,000,000קיבלנו הוראה לא להגיד להלוואה היו כי
ה רוצי לעבור החלטה שנקבל  50%מענק ,כשמדובר על מיליוני שקלי .
ירו בנו:

אז במקו ה  . 14,000,000זו הלוואה.

יואל גמליאל :כ ,זו הלוואה ומענקי .
יקותיאל תנעמי :נכו שביקשנו המו פעמי שיביאו לנו תוכנית פיתוח .ע כל הכבוד ,זו לא
תוכנית פיתוח .ביקשנו לדעת סדר עדיפויות ,מה עושי  .היו אני עושה את
הרחוב הזה ,מחר את הרחוב הבא וכו' .פה אי ל #את זה בכלל .פה אומרי
מה צרי #בכל גדרה .עכשיו ,א יש לי  . 500,000מה אני עושה?
יואל גמליאל :זו שאלה לא נכונה.
יקותיאל תנעמי :אליאב ,יכול להיות שאתה תרצה שיבצעו את הרחוב ההוא ופלוני ירצה
שיבצעו את הרחוב ההוא .אי ל #על זה שליטה.
יואל גמליאל :קוד כל יש שליטה .א למשל תושבי רחוב נחו משלמי כס ,2אנחנו נצע
את העבודות .כתוב פה "השתתפות בעלי .". 14,000,000
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יקותיאל תנעמי :א ניקח את מה שאמרת קוד לפרוטוקול ,הפו #ממה שאמרת עכשיו .כי
אמרת "כי בהשתתפות בעלי אני לא יכול להעביר מפה לפה".
יואל גמליאל :לא .לא .אמרתי שא למשל רח' חזנוב עולה  . 1,500,000והיו לנו הכנסות
של  ,. 1,700,000ה  . 200,000הנוספי נכנסי לתב"ר כדי לבצע את שאר
הפרויקטי .
יקותיאל תנעמי :ברחוב אחר.
יואל גמליאל :כ.
יקותיאל תנעמי :אז זה מה שאתה אומר עכשיו.
יואל גמליאל :זה מה שאני אומר כששאלת למה נכנס  ...אנחנו רוצי לעשות את כל זה
כמקשה אחת .אני חושב שזה נות מענה לכל האזור .שוב ,זה רק לשנתיי
הבאות .אני לא מדבר פה על פיתוח מאושר לרחוב פינס ולא מדבר על פיתוח
רחוב בגוריו .אני יודע שקשה לכ ע התוכניות הגדולות האלה ,אבל אני
מאמי שנראה את רחוב מנח

בגי ואת פתיחת הצירי  .באופ כללי,

מבחינה עקרונית יש לנו אישור מצומת גדרה עד קדרו פיתוח בס#
 .. 20,000,000אנחנו עומדי לקבל עכשיו כ  .. 10,000,000לפתיחת רח'
מנח בגי מאושר עקרוני רק הסכו יירש .
נחמיה עורקבי :מתי יוצאי לכביש העוק?2
יואל גמליאל :לא יהיה כביש עוק 2בעשרי השני הבאות .זו המציאות.
יקותיאל תנעמי :כולנו בעד פיתוח .אני אישית לא יכול לאשר תב"ר כזה .אי לי ספק
שהכוונות טובות ואני לא יודע א מישהו מחברי המועצה פה יכול להתנגד
לפיתוח החבילה או מעוניי להתנגד .לפיתוח אנחנו כולנו מסכימי אבל לא
בדר #הזו .אני חושב שתב"ר על ס . 22,000,000 #זה משהו שאני יכול לאשר
בהינ 2יד .זו דעתי וחבריי יעשו מה שה רוצי  .אני חושב שכל פרויקט ,או
לפחות סדרה של פרויקטי

שיש איזושהי תוכנית לגביה

יבואו ביחד.

מבחינת אחריות אני לא יכול לאשר תב"ר כזה גדול.
יואל גמליאל :אני כבר לא יודע מה אתה רוצה .פע את מבקשי להביא תוכניות גדולות
ע ראייה קדימה ועכשיו אתה אומר לבוא ע תוכניות קטנות.
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נחמיה עורקבי :כס 2עובר רק לאותו רחוב .עכשיו הוא יכול לקחת ולעשות ע זה מה שהוא
רוצה.
יואל גמליאל :בחוק אי אפשר ,רק א יהיו עודפי .
נחמיה עורקבי :אבל אתה אמרת לי עכשיו משהו אחר .יש פה מעגל תנועה  .. 3,000,000א
יש ל #חסר מאיפה אתה לוקח? מהתב"ר הזה שיש ל #בו עוד.2
יואל גמליאל :לא .אנחנו משרייני תקציב של  .. 22,400,000אתה מחויב קוד כל לפתח
איפה שהבעלי משלמי בעודפי  .לכ אנחנו לוקחי הלוואה כיד לעושת
את כל הפרויקט .אני לא רוצה לשמוע שאנחנו עושי רק בשכונות החדשות
ועושי בשכונות הוותיקות .פה כל הפרויקט הוא בשכונות הוותיקות מצד
השכונה הגרמנית והשכונות הוותיקות אצלנו .אי פה שו השקעה בשכונות
החדשות ,כי ג

כ #אנחנו משקיעי

בפרויקטי

הקיימי

שהתקציבי

שלה כבר מוכני  .אנחנו היו באי לעשות סדר ולסדר את נושא פיתוח
השכונות הוותיקות ,כולל השכונות מצד ויצמ והלאה ומצד רחוב הבילויי .
פתאו יש לכ אנטי.
נחמיה עורקבי :יואל ,זה לא נכו .אמרת עכשיו דבר יפה .ברגע שישלמו ל #השתתפות
בעלי  ,אתה תתחיל לעבוד .ברחוב ראוב ולוי אתה לא מקבל השתתפות
בעלי  .זאת אומרת ,תוציא את זה בסעי 2נפרד ותוציא אותו ישר לעבודה ,כי
זה מקר פיתוח.
יואל גמליאל :נחמיה ,אני סיימתי .אל תפחד ,אני אסלול את הכל .מי בעד?
הצבעה:
בעד6 :
נגד2 :
הסעי 2אושר.

ס"ק  :17אישור תב"ר מס'  934קירצו" וריבוד רח' גד בס * 270,000 -במימו קר עבודות
פיתוח.
אריה לוינגר :ס"ק  :17אישור תב"ר מס'  934קירצו 2וריבוד רח' גד בס. 270,000 #
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במימו קר עבודות פיתוח .דיברת על זה.
יואל גמליאל :אגיד עוד פע  .רח' גד מצטר 2לפרויקט של ה  . 8,000,000פיתוח מרח'
העצמאות עד קדרו ,נושא רח' ויצמ שבשנה האחרונה עשינו ש עבודה כדי
לשנות את התדמית של הרחוב עצמו ,הרחובות הראשיי  .זה מצטר2
לתקציב הקיי כדי לתת פתרו הול לכל המקו  .נחמיה ,אל תפחד ,יהיה
יפה ש .
נחמיה עורקבי :אני רוצה להציע הצעה אחרת .למה שלא תעשה במקו ריבוד .הכביש ש
גמור לגמרי .להוסי 2עוד קצת כס ,2לעקור את הכביש ולעשות כביש חדש.
אני חושב שזה יותר מכובד .כי א יקרה כמו שקרה אצלנו בריבוד ברחוב
נפתלי ,כשעשו ריבוד והכל מתחיל לשקוע עוד פע

אחרי כמה שני  .אני

ממלי" במקו ריבוד להוסי 2כס 2ולעשות כביש נורמלי.
יואל גמליאל :מתי סללו את רחוב נפתלי?
נחמיה עורקבי :ב  ,2003בקדנציה של אלי רדיע.
יואל גמליאל :לא .ב  2003היו בחירות ואנחנו נבחרנו .ביצעו ב  .1999אני אסע את #ואני
רוצה לראות את השקיעות שאתה מדבר עליה .
נחמיה עורקבי :אני אראה ל .#תבוא אתי .קוד

כל לא ב  .1999יש בקעה גבוהה וג

שקיעות קלות .זה הרחוב שלי.
יואל גמליאל :תקעו את רחוב ויצמ שני על הסיפור הזה .אז הקצבנו  . 600,000לריבוד
ועד היו זה לא שוקע כבר חמש שני  .כביש ששני הול #הוא מהודק והוא
לא שוקע.
יקותיאל תנעמי :נחמיה ,דיברתי ע ליאור והוא אומר שההצעה של #עולה מיליוני  .לא
נצא מזה ,לא יצא טוב .יואל צודק .כשאני ויואל ביקשנו לעשות את רחוב
ויצמ ,המהנדס נת לנו הצעה של עשרות מיליוני  .אמרנו ,נעשה ריבוד .הוא
אמר שלא יחזיק .אמרנו ,שלא יחזיק .ריבדנו וזה מחזיק.
יואל גמליאל :מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
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הסעי 2אושר פה אחד.

סעי"  :2אישור תב"ר  935ע"ס  * 900,000הסדרת צומת אפרי.סטרומה.דר -הפרחי
במימו משרד התחבורה  * 720,000וקר עבודות פיתוח .* 180,000
אריה לוינגר :סעי :2 2אישור תב"ר  935ע"ס  . 900,000הסדרת צומת אפרי סטרומה
דר #הפרחי

במימו משרד התחבורה  . 720,000וקר עבודות פיתוח

.. 180,000
יואל גמליאל :עוד פע אני אומר .ג בנושא הזה של תב"ר  935ע"ב  ,. 900,000הוא היה
בתקציב פיתוח שלנו .קיבלנו עכשיו את זה ועכשיו זה מידי .מי בעד?
הצבעה:
בעד פה אחד.
הסעי 2אושר פה אחד.
יקותיאל תנעמי :בתב"ר הזה ,הצומת הזו היא צומת מסובכת .המקו קט.
ליאור מדהלה :אני אראה ל.#
יואל גמליאל :ישיבת המועצה ננעלה .תודה לכול ושבת שלו .

יואל גמליאל
ראש המועצה ויו " ר הישיבה

א ריה לוינגר
מזכיר המועצה

