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  המועצה המקומית גדרה

  ע"ח באייר תש"כ 05.201031.מיו�   356' מועצה מ� המני� מסישיבת 

  ישיבה נדחית שלישית

  

מר , מר יקותיאל תנעמי, מר אליאב מזגני, ראש המועצה –מר יואל גמליאל   :משתתפי�

, מר רפי חנינה, בוחר�דורית ב�' גב, מר ציו� ידעי, מר נחמיה עורקבי, ניר בזק

  נגה שור' גב' פרופ, מ ראש המועצה"סג� ומ, דורו�מר דני 

�  נו��ירו� ב�    :חסרי

�  מנהל בכיר�ליאור מדהלה, מזכיר המועצה� אריה לוינגר    :נוכחי

  

  

  :סדר יו�

 .ר וועדת מכרזי�"מינוי אליאב מזגני ליו   .1

 . אחוז לליאור מדהלה 85אישור הסכ� שכר בכירי� בשיעור של    .2

 .המימו� קר� עבודות פיתוח. + 439,640עב חשמל בס' של  724' ר מס"אישור הגדלת תב .3

 .המימו� קר� עבודות פיתוח+  40,000לשיפור השירות על ס'  937' ר מס"אישור תב .4

כ "סה+  732,000בס' ' בניית בית הספר רימוני� שלב ג 929ר מספר "אישור הגדלת תב .5

 .קר� עבודות פיתוח –המימו�  3,434,284ר לאחר ההגדלה "התב

ר לאחר "כ תב"סה. + 10,000הקמת אנדרטה בס' של  871' ר מס"שור הגדלת תבאי .6
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במקו� ליאור . ה כנציג המועצה לאיגוד ערי� לאיכות הסביבה אשדוד'מינוי יהודה סמג .7

 .מדהלה

  + 1,650,000ס "הקמת אמפיתיאטרו� ע 922' ר מס"שינוי מקורות מימו� תב .8

  .+ 770,000 �      2009הפני� לשנת . הקצבת מ: המימו�

  +  880,000  �   2010הקצבת מפעל הפיס לשנת                

 .קר� עבודות פיתוח+  880,000 –ביטול מימו�   

תיקו� פירוט .  + 790,000ס "ויצמ� ע' פיס ירוק מגרש כדורגל רח 817' ר מס"תיקו� תב .9
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 .במקו� הקצבת מפעל הפיסקר� עבודות פיתוח  –המימו� 

למטרת אפיו� צרכי� להקמת אתר אינטרנט חדש +  25,000ס "ע 938' ר מס"אישור תב .10

 . למועצה

המימו� קר� עבודות . + 500,000עבודות ביוב בס' של  780ר מספר "אישור הגדלת תב .11

 .פיתוח

קר�  המימו�. למטרת שיפו- ותחזוקת מבנה ציבור+  150,000ס "ע 939' ר מס"אישור תב .12

 .עבודות פיתוח

מענק . 198,700בס' . בניית בית ספר על יסודי שלב א 829ר מספר "אישור הגדלת תב  .13

 )תוספת לסדר היו�(. מפעל הפיס

14.  � )תוספת לסדר היו�. (בניית שני גני ילדי

  

 פרוטוקול

ישיבה . ישיבה שנדחית שלישית בהתא� להוראות הסעי0. ישיבת מועצה  :יואל גמליאל

 19:04שעה  �31.5.2010שמתקיימת יו� שני ב 356שית מספר נדחית בשלי

בהתא� להזמנה . סדר היו� ללא שינוי. דקות אול� הישיבות בבית המועצה

 –ואנחנו נצטר' להוסי0 עוד שני סעיפי� בסו0 . 356לישיבה מ� המני� מספר 

. אני מבקש להעלות בבקשה סעיפי� שנדו� עליה� לקראת הסעי0 האחרו�

 . ר וועד"מזגני ליו אליאבמינוי  .� בסדרשלושה סעיפי

אני הכנסתי שאילתא מה . אני מדבר על השאילתא  אותי לא לרשו�. לא  :נחמיה עורקבי

  . קורה ע� זה

. רפי חנינה חבר המועצה. סג� ממלא מקו� ראש המועצה, דני דורו�: נוכחי�  :יואל גמליאל

חבר המועצה . יעידסג� ראש המועצה ציו� . דורית ב� בוחר חברת המועצה

חברת . חבר המועצה ניר בזק. חבר המועצה נחמיה עורקבי. מזגני אליאב

נעדר . חבר המועצה עור' די� יקותיאל תנעמי. המועצה פרופסור נגה שור

  ?כ� מה רצית .�ירו

  .אני הכנסתי שאילתא  :נחמיה עורקבי

שאילתא . תאאני לא ראיתי שאיל. שאילתא צריכה להגיע לראש המועצה    :יואל גמליאל
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  . צרי' להביא לראש המועצה

. והמזכיר שואל את ראש המועצה. יש ל' טעות שאילתא מגיעה למזכיר  :נחמיה עורקבי

  .אלא א� כ� אני טועה בחוק. ומעביר

  .זה ידחה לשבוע הבא  :יואל גמליאל

אני שאלתי כי זה לא יהיה אקטואלי . טוב אז אני אשאל אותה בכל מצב  :נחמיה עורקבי

מה התפקיד של . השאלה שלי היא פשוטה.הבא או בישיבה הבאה  בשבוע

  . רינה קליר במועצה

  . בשבוע הבא תקבל תשובה  :יואל גמליאל

  . שבוע הבא אני לא יכול לקבל תשובה כי לא תהיה ישיבה בשבוע הבא  :נחמיה עורקבי

  . לפי חוק השאילתות אומר ל' שיש לי זכות לדחות את הישיבה  :יואל גמליאל

אני מבי� . אז אני אגיד רק לפרוטוקול  . צודק.לדחות את זה לשתי הישיבות   :יה עורקבינחמ

ס אלא א� כ� אתה "ומקבלת שכר דר' המתנ. שרינה קליר עובדת במועצה

אז . ואתה מתכוו� ג� להכניס אותה למועצה במכרז הקרוב. תגיד לי אחרת

  ?אתה מוכ� לענות לי

לפי הזכויות שיש לראש  נה ל' בישיבה הבאהזה שאילתא אני אע. לא  :יואל גמליאל

  .המועצה

רינה קליר עובדת .שיידעו, בסדר אז אני מודיע פה רק לחברי המועצה  :נחמיה עורקבי

�ס על פי מה שידוע "והיא מקבלת שכר דר' המתנ.במועצה כמו שאת� יודעי

ואני לא בטוח .  ועל פי ידיעתי אתה מתכוו� להכניס אותה למכרז הקרוב.  לי

והיא מנהלת . היא אמורה להיכנס כמצילה? ומה התפקיד שלה .זה חוקיש

זה . כ' לפחות על פי האימייל שלה. פרויקטי� יישובית מועצה מקומית גדרה

  .אתה יכול להמשי'. זהו. מופיע

  

  .ר וועדת מכרזי�"מינוי אליאב מזגני ליו  $  1סעי# 

  . שאלות. ר וועדת מכרזי�"גני ליומז אליאבי וסעי0 ראשו� על סדר היו� מינ  :יואל גמליאל

אני אמרתי כבר לפני חמישה חודשי� שלא . למה לא שומעי� בקולי  :יקותיאל תנעמי

  . למה להחלי0. צרי' להחלי0
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אני מבר' ורוצה להודות ל ציו� על . אליאב מנוי מבור' ראויבכל מקרה   :יואל גמליאל

או סגני ראש  ותמיד אני מעדי0 שסג� ראש המועצה. התקופה שהוא היה

  . זה צרי' להיות חבר מועצה. י�המועצה שלא יהיו בתפקידי� של מכרז

   .נחמיה בחו). פה אחד, בעד 9: הצבעה

  

 . אחוז לליאור מדהלה 85אישור הסכ� שכר בכירי� בשיעור של   2סעי# 

כמו שביקשת� ניירות  ?אחוז 85אישור הסכ� ע� שכר בכירי� בשיעור של   :יואל גמליאל

 �  .ניירות א� יש  שאלותקיבלת

  .א� אפשר לדעת. קוד� כל לא מהגזבר לא פה. יש לי שאלה  :נחמיה עורקבי

  .הוא חולה  :יואל גמליאל

אל0 כמו  320השכר היו� של ליאור הוא . עכשיו ת� לי להבי�. שיהיה בריא  :נחמיה עורקבי

  . 260כי בזמנו עד כמה שזכור לי אמרת� לי . שכתוב

  .260אמרתי ל' א0 פע� אני לא   :יואל גמליאל

סליחה אני כא� לא אמרתי שאתה אמרת אמרתי שנאמר . עד כמה שהבנתי  :נחמיה עורקבי

  .לי

אז אמרתי ל' בתוספת בער' של מאה אל0 שקלי� זה מה שאני שאלתי אותי   :יואל גמליאל

�אמרתי ל' עוד תוספת של מאה אל0 . אמרתי למשכורת שהוא מקבל היו

�  . שקלי

  . 320לו עלות כולל עלות מעביד היו� זה אז מה שאני שואל השכר ש, אוקי  :נחמיה עורקבי

   .קיבלת אני רואה חשבו�  :יואל גמליאל

גזבר זה משהו . רואה חשבו� זה משהו אחר. זה גזבר. אני לא רואה חשבו�  :נחמיה עורקבי

והשכר זה שאתה רוצה להוסי0 לו . 320אתה מאשר את מה שכתוב פה . אחר

  . קל נוס0אל0 ש 94זה 

   .פה אחד תשעה בעד. פה אחד? מי בעד :הצבעה  :יואל גמליאל

  

המימו� קר� . - 439,640עב חשמל בס, של  724' ר מס"אישור הגדלת תב $ 3סעי# 

 .עבודות פיתוח
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 439640על ס' . חשמל עבודות. 724ר מספר "אישור הגדלת תב 3סעי0   :אריה לוינגר

�  . המימו� לעבודות פיתוח. שקלי

  .בעד 9 –אושר : עההצב  

המימו� קר� -  40,000לשיפור השירות על ס,  937' ר מס"אישור תב $ 4סעי# 

 .עבודות פיתוח

אל0 שקלי�  40לשיפור השירות על ס'  937אישור תקציב בלי רגיל מספר   :אריה לוינגר

�  . חדשי

  ?למה זה שיפור השירות, מה זה? מה זה  :ניר בזק

  . זה לשיפור השירות של העובדי� כלפי התושבי� זה נושא להדרכות  :אריה לוינגר

  . יש פחות או יותר. יאוולי חזה היה במפע� דיברו ע� סמ  :יואל גמליאל

  .ר ייקרא הדרכה לשיפור השירות "התב  :אריה לוינגר

  ? מי בעד  :יואל גמליאל

  .  עשרה בעד. פה אחדהצבעה   :אריה לוינגר

  

בס, ' ית בית הספר רימוני� שלב גבני 929ר מספר "אישור הגדלת תב $ 5סעי# 

 .קר� עבודות פיתוח –המימו�  3,434,284ר לאחר ההגדלה "כ התב"סה-  732,000

  

 . שלב ג רימוני�בניית בית ספר  929מספר . הגדלת תקציב בלתי רגיל 5סעי0   :אריה לוינגר

732 �  .3.434284ר לאחר הגדלה "ס' הכל התב. אל0 שקלי� חדשי

זה מה  3433697תוצאות המכרז זה . יש תוצאות המכרז. רוצה ליאור אני  :נחמיה עורקבי

  . וכמה היה האומד� ברשות'. הקבל� הזוכה. שיצא במכרז

  . ש בפרוטוקולי� של וועדת מכרזי�י. לא זוכר   :מדהלהליאור  

יש פה את . תזכיר לי א� אני טועה. ועד כמה שאני זוכר, עד כמה שלי  ידוע  :קבירנחמיה עו

  ?למטה �525ומה זה . מ"פלוס מע. ומשהו  2,900הקבל� זכה . ועדהחברי הו

  .הבאתי לכ� מכרז מפורט. אז אני אסביר    :מדהלהליאור  

זה מה שיש היו�  2,700יש לי פה תקציב מאושר . עוד שאלה לפני שאתה עונה  :ת ב� בוחרדורי

  . ממנו ר יותר גבוה"זה מה שיש זאת אומרת שלא היה תב ר"בתב
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  . אל0 �700הייתי עושה הכל לא לשל� את ה  :יאליואל גמל

למי שבקיא עכשיו קצת , ואני אומר לכ� שוב. זה מה שנקרא. זה לא תקציב  :ליאור מדהלה

זה א0 פע� . זה השתתפות משרד החינו' בבנית בית ספר. מעורה יותר בבניה

ו הפחתתי בעצ� . אז אני לקחתי את תוצאות המכרז. לא מכסה את העלויות

אבל אני רק רוצה להגיד . אל0 שקלי� 732שתתפות ונשאר הדלתא של את הה

�. אנחנו נקבל בנפרד.. קידוחי . אני עשיתי הפרדה למטה. שא� תסתכלו, לכ

� 200קיבלנו עוד . לא יודע א� את� תדונו בזה. כמו שעכשיו את� קיבלת

�כי אני צרי' לבוא ולהוכיח למשרד החינו' . אל0 שקלי� על השלב הקוד

מיזוג זה יתקבל . אנחנו מקבלי� תו ספת לתקציב. ש� בעיות מיוחדות שיש

עכשיו א� תסתכלו על שלושת . ואנחנו כעת הוסיפו אותו לפרוגרמה. בנפרד

�. אל0 שקלי� 240לדוגמא . הסעיפי� האחרוני� זה דברי� שה� לא צפויי

�ויצרו מכתשי� ענקיי� בכל . לפי תוצאות הקבל� זה כל האדמות שנגנבו ש

וזה . למלא בשכבות. אז אנחנו צריכי� בעצ� להיחש0. זור של בית הספרא

תאורה .אז אנחנו כלומר על החריגה שצפויה ג� בשלב ב. 'ג� קרה לנו בשלב ב

  . משרד החינו' מתקצב. למגרש כדור סל

  .כל זה בתו' זה הבנתי  :יקותיאל תנעמי

. כרז אני הכנסתי מיזוגבתוצאת המ. זה תוצאת המכרז 2433617תקשיבו   :מדהלהליאור  

  –בפני� הקבל� הזה 

  ?�525למה פירטת את ה  :דורית ב� בוחר

  .זה תוספות שיש פה במכרז  :מדהלהליאור  

מהעבודות שדרושי� מעבר אחד . זה תוספות שנובעות מכמה דברי�  :מדהלהליאור  

  . לפרוגראמה

  ?מופיע במכרז עצמוכל המפרט הזה . המכרז עצמו. ת� לי שתי דקות להבי�  :נחמיה עורקבי

ונכנסי� קידוחי . נכנסי� מזגני�. מיליו� 3.4כל מה שאתה רואה נכנס בתו'   :מדהלהליאור  

CFA התאורה למגרש �  . שאני עושה אותה, ונכנסי

ר הזה אנחנו צפויי� להישאר "בשורה תחתונה אתה אומר שמהתב  :יקותיאל תנעמי

  ?בסו0 522בעוד0 של 
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למותר לציי� שהמכרז הזה מכיל בתוכו עבודות . ת זה בנפרדכתבתי לכ� א  :מדהלהליאור  

בגלל זה ה�   �240את ה. ומיזוג... כי זה לא קידוח . שתוקצבו בהמש'

�  .אתה לא מקבל �75ו 240,60.  מופרדי

כל . ותאורה למגרש פינוי פסולות. גידור מאסיבי. אני רוצה שתפרט לי דווקא  :נחמיה עורקבי

וזה . כי א� אני לוקח את פירוט המכרז. מכרזמה שאתה מציי� לי פה  ב

  ?מופיע המיזוג הגדול

  .את הסכומי� האלה לקחתי מתוצאות המכרז  :מדהלהליאור  

  . זה מהתפריטי� זה לא נוס0  :נחמיה עורקבי

  . זה בכתב כמויות  :מדהלהליאור  

  .זה מה שהציע הקבל� של'  :נחמיה עורקבי

  . שלו מש�לקחתי את מחירי היחידה   :מדהלהליאור  

  . עוד גונבי� ש� חול  :ניר בזק

אני . אי� לי .את המפקח מיידית לש�שלחתי . היו� הודיע לי אפי ב� סימו�  :מדהלהליאור  

וא� גונבי� . שעות באתר 24וג� מפקח לא נמצא .  שעות באתר 24לא נמצא 

  . בלילה אז אני ג� לא יודע

  . לשל� את זהואנחנו צריכי� אחר כ' ? מה גונבי� חול  :ניר בזק

אגב אני רוצה . אפי ג� דיבר ע� הפיקוח. אז שלחתי ג� את הפיקוח העירוני  :מדהלהליאור  

 .גניבת עבודות עפר.אל0 שקל 700תבענו את הקבל� ' להגיד לכ� שבשלב א

 בכדור רגל. אל0 שקל 700יני הרשקובי- נמצא בבית משפט ע� תביעה של פ

  . רדפו אחרי המשאיות לא הצליחו. לא היו לנו הוכחות חותכות

ברוטו ועוד אמור לכסות את . זה בגדול 732 –לאור ניסיונ' בבנית בתי ספר   :דורית ב� בוחר

  . או שסביר להניח שמדי תקופה נתעדכ� בחריגות, כל ההוצאות

שפתאו� ', בשלב ב כמו שנתקלתי .אני בטוח שאני אתקל עוד בבעיות בשטח  :מדהלהליאור  

 �מצאנו בטוני� מתקופת מזרח גדרה שהתחילו והיינו צריכי� לפנות ש

�  . אני לא יודע. ולהחזיר בשכבות.  לעומקי� של שלושה ארבעה מטרי

   –זאת אומרת . זה הצפוי  :דורית ב� בוחר

  .אני מקווה לא לפרו-. זה תוצאות מכרז. כ�  :מדהלהליאור  
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עכשיו . רז אני עוד לא הבנתי מה את� שעתי� נואמי� כולכ�זה תוצאות מכ  :יואל גמליאל

�? טוב מי בעד. זה רק ההצבעה על המכרז. כולה חצי פה ישבו בוועדת מכרזי

   ?מי נמנע? מי נגד

  . 1נמנע  9בעד : הצבעה  

  .מנע כי אני רוצה לבדוק את הנושא הזהנאני   :נחמיה עורקבי

  

כ "סה. - 10,000אנדרטה בס, של הקמת  871' ר מס"אישור הגדלת תב $  6סעי# 

 המימו� קר� עבודות פיתוח. - 322,991ר לאחר ההגדלה "תב

כ "סה. + 10,000הקמת אנדרטה בס' של  871' ר מס"אישור הגדלת תב    :אריה לוינגר

 המימו� קר� עבודות פיתוח. + 322,991ר לאחר ההגדלה "תב

  ?מי בעד  :יואל גמליאל

  . בעד כולנו  :נחמיה עורקבי

  .אושר פה אחד 10בעד : בעההצ  

  

. ה כנציג המועצה לאיגוד ערי� לאיכות הסביבה אשדוד'מינוי יהודה סמג  $  7סעי# 

 במקו� ליאור מדהלה

. ה כנציג המועצה לאיגוד ערי� לאיות הסביבה אשדוד'מינוי יהודה סמג  :אריה לוינגר

  . עשרה בעד?מי בעד .במקו� ליאור מדהלה

  .דאושר פה אח 10בעד : הצבעה  

  

 1,650,000ס "הקמת אמפיתיאטרו� ע 922' ר מס"שינוי מקורות מימו� תב  $ 8סעי# 

  .- 770,000 $       2009הפני� לשנת . הקצבת מ: המימו� - 

  -  880,000  $   2010הקצבת מפעל הפיס לשנת 

 .קר� עבודות פיתוח-  880,000 –ביטול מימו� 

 

  . הסדר אני אקריא לפי  �9ו  8סעי0     :אריה לוינגר

  . 922ר "זה תב. תשע זה תשע. שמונה זה שמונה. זה לא משולב  :יקותיאל תנעמי
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  . לא משולב    :נחמיה עורקבי

ס "הקמת אמפיתיאטרו� ע 922' ר מס"תב שינוי של מקורות מימו�     :אריה לוינגר

קצבת ה .+ 770,000 �      2009הפני� לשנת . הקצבת מ: המימו�+  1,650,000

מה שאנחנו מבקשי� לבטל את +  880,000  �   2010נת מפעל הפיס לש

  .קר� עבודות פיתוח+  880,000 במקו� זה לרשו� . של מפעל הפיס מימו�ה

  . אל0 שקל 880ולצבוע ממפעל הפיס , אמרת מימו� מהקר�. מה  :מדהלהליאור  

הזה  ר"התב. אנחנו אישרנו. כמו שליאור אמר. בסדר גמור. כמו שליאור אמר  :אריה לוינגר

�. אל0 שקל 770עכשיו משרד הפני� נת� . זה אושר לפני שתי ישיבות. קיי

כי . מקר� עבודות פיתוח 880אנחנו מבטלי� . 880מקר� עבודות פיתוח היה 

אל0 שקל מקר�  880ועכשיו יש לנו יתרה של . קיבלנו כס0 ממפעל הפיס

  , את זה אנחנו רוצי�. עבודות פיתוח

  . ה בעדעשר? מי בעד  :יואל גמליאל

  .אושר פה אחד. 10בעד : הצבעה  

  

תיקו� .  - 790,000ס "ויצמ� ע' פיס ירוק מגרש כדורגל רח 817' ר מס"תיקו� תב  $ 9סעי# 

 .קר� עבודות פיתוח במקו� הקצבת מפעל הפיס –פירוט המימו� 

.  + 790,000ס "ויצמ� ע' פיס ירוק מגרש כדורגל רח 817' ר מס"תיקו� תב     :אריה לוינגר

 .קר� עבודות פיתוח במקו� הקצבת מפעל הפיס –תיקו� פירוט המימו� 

למה אני צרי' לקחת . אני מקבל מתנה ממפעל הפיס. בוא תסביר לנו למה  :נחמיה עורקבי

�  . למה אני צרי'. יש לי כס0 שלי. את הקר� פיתוח ולשי

ה מה שקרה זה למ. נוגה אני אסביר ל'. עכשיו אני אסביר לכ� דקה? מי בעד  :יואל גמליאל

לבניית מגרש , בזמ� ירו� הוא הגיש בקשה למפעל פיס. עוד לא היה בזמני

ובאיזה שלב ה� שלחו . הפקידה ש� שלחה לו מכתב שזה מאושר, כדורגל

אושר על ידי . אבל כבר הנושא הזה אושר על ידי משרד הפני�. מכתב תיקו�

. גרשי כדורגלטעינו לא מאשרי� מ, ומפעל הפיס אמרה תיקו�. מפעל הפיס

�עכשיו במקו� לקחת את . ולא תקצבו לנו את זה. מאשרי� מגרשי� אחרי

�. הכס0 אחר כ' למגרש הכדורגל אנחנו לקחנו את הכס0 ועשינו שינויי
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כי . העברנו את זה לכדורגל. במקו� קר� פיתוח שבאמפיתיאטרו� אז זה יושב

דוראלי של זה נושא פרוצ –זה לא סת� . את רואה פה אי� מגמה להעביר

  . מפעל הפיס

  .אי' יצאת� לעבודה. יש לי שאלה אחרת  :נחמיה עורקבי

  .מאושריש מסמ'   :יואל גמליאל

עכשיו א� מפעל הפיס אישר סימ� שיש . ר מאושר דר' מפעל הפיס"יש תב  :נחמיה עורקבי

  . הכס0 יצא ג�. הכס0 צרי' להיות. יצאת� לעבודה. כס0

  . הנושאמפעל הפיס תקנו את   :יואל גמליאל

היה כתוב שלט . נתקעו ע� העבודה באצמע.  למה אנחנו לא מכותבי�  :נחמיה עורקבי

  . �2009הסתיי� המגרש כדורגל ו עוד לא הגענו ל 2009באפריל 

אז אנחנו . חברה זה הסיבה של זה.  זה ס' הכל לצבוע תקציבי� שוני� זהו  :יואל גמליאל

�  . צובעי� כספי

הכס0 כבר יצא פתאו� אתה רוצה להחזיר . על מה אתה מדבר אני לא יודע  :נחמיה עורקבי

  . ועכשיו אתה רוצה להחזיר. מפעל הפיס הוצאת את הכס0 . אותו

  .מפעל הפיס לא הביא כס0 זה מה שאני מנסה להסביר ל'  :יואל גמליאל

  ?מאיפה יצא הכס0? אז אי' הוצאת את הכס0  :נחמיה עורקבי

אנחנו משלמי� . לה שעובדי� עכשיו בבתי ספרכמו שאנחנו משלמי� לא  :יואל גמליאל

�ו . בבנייה. כי ה� לא אישרו את זה. דורשי� ממפעל הפיס שיעביר לנו. לה

חמש ? מי בעד. מפעל הפיס אמר טעות. אחרי זה מפעל הפיס צרי' להעביר לנו

  . אושר. אחד נמנע? מי נמנע. ארבע נגד? מי נגד. בעד

  

למטרת אפיו� צרכי� להקמת אתר -  25,000ס "ע 938' ר מס"אישור תב  $ 10סעי# 

 אינטרנט חדש למועצה 

למטרת אפיו� צרכי� להקמת +  25,000ס "ע 938' מס ר"תב אישור  10סעי0   :אריה לוינגר

  . אתר אינטרנט חדש למועצה

  . זה סכו� של תכנו� של האתר? מי בעד. שאלות  :יואל גמליאל

אתה יודע . היית כותב ג� הקמה. והקמה זה אפיו�? מי הול' לעשות את זה  :שור נוגה
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  . לכתוב

ר ובהמש' אנחנו "אנחנו מבקשי� תב. אי� לנו עוד הצעות מחיר או מכרז  :יואל גמליאל

כדי לתת . כמו שאנחנו עושי� כל הזמ�.  נשמח מאוד לחסו' כס0 למועצה

אני עוד פע� אומר . ר"אנחנו לא רשאי� לעשות הצעות א� אי� לנו תב . מענה

. יהיה אינטרנט כמו שצרי', רוצי� באמת שבמועצה המקומית גדרה אנחנו

�אני מבי� שאת� רוצי� לעצור את הסח0 של . לא כמו שאנחנו נראי� היו

אנחנו . מבחינתי אי� בעיה. כדי שאנחנו נכשל, ומנסי� לעשות את הכל. גדרה

�רוצה המועצה  –ההנהלה שלנו רוצה באמת . מעלי� כי אנחנו באמת חושבי

לאור זה שאת� כל כ' מתאמצי� לחסו'  .ינטרנט ייראה כמו שצרי'שהא

אני אמשו' את הסעי0 ואני אבקש מהגזבר שבאמת . אל0 שקלי� 25למועצה 

  .  יביא הצעות מסודרות. ייעשה כמו שאומר נחמיה

  

המימו� . - 000500,עבודות ביוב בס, של  780ר מספר "אישור הגדלת תב  $ 11סעי# 

  קר� עבודות פיתוח

. + 500,000עבודות ביוב בס' של  780ר מספר "ישור הגדלת תבא 11סעי0   :אריה לוינגר

  .המימו� קר� עבודות פיתוח

  ? מי בעד. טוב כמו שאת� יודעי�  :יואל גמליאל

  . שמונה בעד  :אריה לוינגר

  ?מי נמנע? מי נגד  :גמליאל יואל

  . שניי� נמנעי� 8בעד : הצבעה . שניי� נמנעי�  :אריה לוינגר

  

למטרת שיפו) ותחזוקת מבנה -  150,000ס "ע 939' ר מס"ישור תבא $  12סעי# 

  .המימו� קר� עבודות פיתוח. ציבור

  ?איזה מבנה ציבור  :דורית ב� בוחר

לא כמו כל שנה עושי� . הרי רוצי� לתחזקאנחנו . מבנה ציבור של המועצה  :יואל גמליאל

נו' סובלת מקטע שצרי' ואז מגיעי� לקי- אז כל מערכת החי. שיפוצי קי-

  . מחיצות גבס, לעשות פרויקטי�, לסדר חלו�
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  ?נו ברצינות איזה מבנה ציבור? מה זה מבנה ציבור  :נחמיה עורקבי

אנחנו . אתה י כול לא להצביע זה בסדר. אני אומר מה שאני חושב, אנחנו  :יואל גמליאל

�  .מתחזקי� קוד� כל על בתי ספר ועל גני ילדי

  .נו לבתי ספר תקציבאישר  :רפי חנינה

רפי אי� הבדל בי� מה שאנחנו צובעי� כמו שקיבלנו עכשיו . לא אישרנו  :יואל גמליאל

�אנחנו מדברי� על שיפו- ותחזוקת מבנה . וקיבלנו תיכו� אזורי. מנתיבי נוע

  .באופ� קבוע כל השנה. ציבור

  .מה הולכי� לשפ-, אפשר לקבל את הפירוט איזה מבנה ציבור  :רפי חנינה

אל0 שקלי� ג� פה לא ביקשת  500ר על "ג� עכשיו לפני דקה העברת תב  :ואל גמליאלי

. ר למבנה ציבור למטרות רק של בתי ספר וגני�"מבנה ציבור זה תב. פירוט

ר כי עוד לא הצביעו "אני לא יכולה לשנות תב.למוסדות חינו'. מסודות חינו'

  . עכשיו זה התינוק. ינוקעוד אי� תינוק אתה רוצה כבר להגיד שיש לנו ת. עליו

  ? נכו�.  ר לצור' שפו- מבנה חינו'"נחמיה מתכוו� שאנחנו נאשר תב  :אריה לוינגר

  . מבנה חינו'  :יואל גמליאל

אריה אתה מוכ� . ר"שזה יהיה הכותרת של התב, מבנה חינו' בתי ספר  :נחמיה עורקבי

  ?לרשו� את זה

  .10: בעד–אושר : הצבעה

  

בס, . בניית בית ספר על יסודי שלב א 829ר מספר "תבאישור הגדלת  $  13סעי# 

  . מענק מפעל הפיס. 198,700

  . עכשיו תצל� ותביא לנו לשולח�. אריה למה אתה לא ש� לנו בשולח�  :נחמיה עורקבי

  .אתה לא יודע את הנהלי� בתור מזכיר  :דורית ב� בוחר

בקשי� לפני� משורת זה ישיבה שלישית שנדחית ואנחנו מ. כי זה הסברתי  :אריה לוינגר

א� את� מסכימי� שאנחנו נקבל כס0 ממפעל . הדי� להעלות סעי0 נוס0

אנחנו חייבי� לעדכ� במהירות את . אחוז תוספת 4קיבלנו . הפיס בבקשה

  . ר סיימנו לבנותבכ. ארבעה אחוז קיבלנו על בניית בית ספר שלב אל0. ר"התב

שואל שאלה אחרת זה מקטי� את אחוז אני  ?אני יכול לראות את זה בעי�  :נחמיה עורקבי
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  . CFAכי עכשיו קיבלנו תוספת של . ההשתתפות שלנו מהקרנות

  ? מי בעד  :יואל גמליאל

  .בעד אושר 9 :הצבעה  :אריה לוינגר

  

  . בניית שני גני ילדי�  $ 14סעי# 

בגלל . לשלטו� מקומי אוצרמ, אנחנו אישרנו הלוואה של מיליו� מאתיי�  :אריה לוינגר

לאשר את זה , אנחנו מבקשי� כמימו� ביניי�. ורה זה עדיי� מתעכבהפרוצד

  . מקר� עבודות פיתוח

  .אני מצטער להגיד ל'. עוד פע� אתה מדבר איתנו בעל פה  :נחמיה עורקבי

. לגילאי שלוש ארבע, ס"חברה עוד פע� אני אומר אנחנו בוני� גני� למתנ  :יואל גמליאל

�ס "המתנ. ו העברנו את ההלוואההלוואה שאנחנ. ולקחנו מיליו� מאתיי

. ס מחזיר את ההלוואה של הגני�"המתנ. מחזיר את ההלוואה דר' אגב

אני . ההלוואה עכשיו נמצאת במשרד הפני� לאישור –ס לקח הלוואה "המתנ

צריכי� פה אישור . עכשיו דיברנו ע� משרד הפני�. רוצה אי' אומרי� לאשר

�א� לא . נו חייבי� לפתוח את הגני�אנח. אישור ביניי� עבודות פיתוח. ביניי

א� לא נתחיל את זה עכשיו אנחנו ג� . יהיו גני� שבעי�  ילדי� יהיו בחו-

שלוש . שני דואי�. ובנחלי�. יהיה ברחוב ארז. אני חייב להגיד. ככה באיחור

  ?מי בעד. ארבע

  . את� אישרת� את זה רק מבקשי� מימו� ביניי�  :אריה לוינגר

אני עד שלא אקבל . אני לא מבי� על מה דיברת� בכלל. לא פה אחד ,אריה  :נחמיה עורקבי

  .פירוט אני נמנע

  1נמנע  8בעד : הצבעה . שמונה בעד אחד נמנע  :אריה לוינגר

  . אפשר שבפע� הבאה ההצבעות יהיו שמיות  :ניר בזק

  . יו� טוב. תודה רבה לכול�. אני סוגר את הישיבה  :יואל גמליאל

  

  

   
 יואל גמליאל

  ר הישיבה"מועצה ויוראש ה
 אריה לוינגר 

 מזכיר המועצה


	ראש המועצה ויו"ר הישיבה

